ПРОТОКОЛ
Днес, 18.10.2018 г., от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15,
сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 20, в
изпълнение на Заповед № РД 19- 318 от 10.10.2018 г., се събра комисия за провеждане
на закрито заседание, във връзка с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане
на обществена поръчка – пряко договаряне, с предмет: „Предоставяне на услуга по
осигуряване на пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна
охрана в сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за
нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД
40-147 от 27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0017.
Комисията се събра в следния състав:
Председател: инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“;
Членове:
1. Изабела Маринова - адвокат;
2. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“;
3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията
присъстват на провежданото закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за
приемане на валидни решения, не се налага определяне и встъпване на резервни
членове.
След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка,
важима за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на
процедурата, Председателят на Комисията откри заседанието в 10.00 часа.
I. Комисията констатира, че в рамките на указания на участниците срок за
представяне на документи - попълнен коректно ЕЕДОП, разписан в Протоколите от
проведените преговори с участниците, такива се представени от:

№

УЧАСТНИК

Вх. №, дата и час на подаване

1.

„МИЛ ПРО ГРУП“ ООД

№72-00-1875/11.10.2018 г., 13,34 ч.

2.

„ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД

№72-00-1880/11.10.2018 г., 15,55 ч.

След установяването, че всички Участници, на които е указано, са депозирали
допълнително изискания от всеки един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на
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представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, по реда на
първоначалното подаване на офертите, а именно:
1. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД - оферта с вх. №72-00-1847 от 09.10.2018 г.,
подадена в 08.55 ч.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол 10.10.2018 г., Участникът е представил следните документи:
-Попълнен образец ЕЕДОП – 1бр.
В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно
от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, както и на
положените на документа електронни подписи, Комисията констатира, че всички
установени некоректности в първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са
отстранени. Представеният ЕЕДОП е подписан от всички задължени лица по чл. 40 от
ППЗОП.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя,
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник
„Мил Про Груп“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи
пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето
възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за
технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за
подбор, както и с разпоредбите на ЗОП.
2. „ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД - оферта с вх. №72-00-1849 от 09.10.2018 г.,
подадена в 09.51 ч.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол 10.10.2018 г., Участникът е представил следните документи:
-Попълнен образец ЕЕДОП – 1бр.
В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно
от декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, както и на
положените на документа електронни подписи, Комисията констатира, че всички
установени некоректности в първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са
отстранени. Представеният ЕЕДОП е подписан от всички задължени лица по чл. 40 от
ППЗОП
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя,
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник
„Вин - Секюрити“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи
пълното му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето
възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за
технически и професионални способности като условия за допустимост и критерии за
подбор, както и с разпоредбите на ЗОП.
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II. След така извършената проверка за съответствие на Допълнително
представените ЕЕДОП-и от участниците, като взе предвид, че Техническите и
Ценовите предложения на участниците са изготвени по образците на Възложителя и в
тях не са налице несъответствия, Комисията предлага до по-нататъшно участие в
процедурата да бъдат допуснати, както следва по реда на подаване на офертите:
1. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД - оферта с вх. №72-00-1847 от 09.10.2018 г. и
предложена цена 481 268,52 лв. без ДДС;
2. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД - оферта с вх. № 72-00-1848 от 09.10.2018 г.
и предложена цена 484 380,00 лв. без ДДС;
3. „ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД - оферта с вх. №72-00-1849 от 09.10.2018 г. и
предложена цена 471 060,00 лв. без ДДС;
Комисията извърши проверка дали са налице условията за прилагане на
разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, съгласно която, когато предложение в офертата на
участник, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията трябва да
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на образуване на съответното
предложение, която се предоставя в петдневен срок, считано от датата на получаването
на искането за това. След направени изчисления, на база на средна стойност на
предложените цени от участниците, се установи, че няма на лице условия за прилагане
на чл. 72 , ал. 1 от ЗОП, поради липса на цена на участник, която да е с повече от 20 на
сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници.
След така извършената формална проверка на ценовите предложения на
участниците и на основание посоченото в поканата за участие, че поръчката се
възлага въз основа на икономически най - изгодна оферта при критерий: „най-ниска
цена" в съответствие с чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, Комисията предлага следното
КЛАСИРАНЕ:
1. „ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД - с предложена цена 471 060,00 лв. без ДДС;
2. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД“ - с предложена цена 481 268,52 лв. без ДДС;
3. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД - с предложена цена 484 380,00 лв. без ДДС
Предвид посочените резултати, Комисията предлага на Възложителя, да сключи
договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с настоящата процедура
„пряко договаряне“ за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга по
осигуряване на пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна
охрана в сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за
нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД
40-147 от 27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0017 с
класираният на първо място Участник, а именно „ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД .
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Предвид горното, комисията ще представи на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП за
утвърждаване от възложителя доклад, ведно с протоколите от работата си.
***
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 18.10.2018 г.,
както следва:

чл. 2 от ЗЗЛД

Председател: инж. Георги Божанин ……….……………..
ленове:
1. адв. Изабела Маринова

………………………

2. Ваня Игнатова

………………………

3. Николина Вълканова

……………………….

4. Ростислава Куцарова

……………………….

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са
заличени.
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ПРОТОКОЛ
по чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръкчки
/ППЗОП/
Днес, 10.10.2018 г., от 11.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15,
сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 1, в
изпълнение на Заповед № РД 19- 318 от 10.10.2018 г., се събра комисия за провеждане
на преговори по процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане на обществена
поръчка – пряко договаряне, с предмет: „Предоставяне на услуга по осигуряване на
пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда
Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за нуждите на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-147 от
27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0017.
Комисията се събра в следния състав:
Председател: инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“;
Членове:
1. Изабела Маринова - адвокат;
2. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“;
3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“.
Поради присъствието на всички членове на комисията, назначена със Заповед № РД
19-318 от 10.10.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с представилите
оферти участници в процедурата.
Преговорите се провеждат с участника „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД,
представлявано от Александър Алексеев Алексов - пълномощник
I. Участникът представи на вниманието на комисията следните документи:
1. Документи за подбор:
- ЕЕДОП в електронен вид;
- Декларация за конфиденциалност съгласно Образец №4 (същата се
представя по преценка на всеки Участник и при наличие на основания за
това).;
- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични
данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) съгласно Образец №5
2. Техническо предложение - включващо:
- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е
законният представител на възложителя,
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя;
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- декларации, за: съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за
срока на валидност на офертата;
- Описание на Организацията на персонала, на който са възложени
дейностите предмет на обществената поръчка
3. Ценово предложение.
II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи, при което
установи следното:
Съгласно представената в ЕЕДОП информация, участникът не предвижда
използването на подизпълнители за изпълнение предмета на настоящата поръчка.
В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
като документът е електронно подписан от всички задължени лица по чл. 40 от
ППЗОП.
Техническото предложение е изготвено по образеца на Възложителя и в него не са
налице несъответствия.
Ценовото предложение е изготвено по образеца на Възложителя и в него не са
налице несъответствия, като участникът е направил предложение, възлизащо на
484 380.00 лева (четиристотин осемдесет и четири хиляди триста и осемдесет
лева) без ДДС :
III. След като разгледа документите на участника, комисията попита същия дали е
съгласен с всички предварително обявени условия на поръчката и дали потвърждава
информацията в представените от него техническо и ценово предложение.
Участникът потвърди съгласието си с всички условия, поставени от Възложителя,
както и със съдържанието на техническото и ценовото му предложение.
С това председателят на комисията обяви край на преговорите.
***
Настоящият протокол се състои от 2 (две) страници и се състави в два
еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за участника.
ЗА КОМИСИЯТА:
/П/ Г. Божанин

ЗА УЧАСТНИКА:
/П/ ……………………….

/П/ И. Маринова
/П/ В. Игнатова
/П/ Н. Вълканова
/П/ Р. Куцарова
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ПРОТОКОЛ
по чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръкчки
/ППЗОП/
Днес, 10.10.2018 г., от 11.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15,
сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 1, в
изпълнение на Заповед № РД 19- 318 от 10.10.2018 г., се събра комисия за провеждане
на преговори по процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане на обществена
поръчка – пряко договаряне, с предмет: „Предоставяне на услуга по осигуряване на
пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда
Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за нуждите на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-147 от
27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0017.
Комисията се събра в следния състав:
Председател: инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“;
Членове:
1. Изабела Маринова - адвокат;
2. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“;
3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“.
Поради присъствието на всички членове на комисията, назначена със Заповед № РД
19 - 318 от 10.10.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с представилите
оферти участници в процедурата.
Преговорите се провеждат с участника „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД, представлявано
от Бранимир Кочев - пълномощник
I. Участникът представи на вниманието на комисията следните документи:
1. Документи за подбор:
- ЕЕДОП в електронен вид;
- Декларация за конфиденциалност съгласно Образец №4 (същата се
представя по преценка на всеки Участник и при наличие на основания за
това).;
- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични
данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) съгласно Образец №5
2. Техническо предложение - включващо:
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- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е
законният представител на възложителя,
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя;
- декларации, за: съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за
срока на валидност на офертата;
- Описание на Организацията на персонала, на който са възложени
дейностите предмет на обществената поръчка
3. Ценово предложение.
II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи, при което
установи следното:
Съгласно представената в ЕЕДОП информация, участникът не предвижда
използването на подизпълнители за изпълнение предмета на настоящата поръчка.
В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
като след извършена проверка от страна на комисията в Търговски регистър, се
установи, че документът не е електронно подписан от всички задължени лица по чл. 40
от ППЗОП. Комисията указва на участника в петдневен срок, считано от подписване на
настоящия протокол, да попълни и представи допълнителни документи - нов ЕЕДОП в
отдел „Секретариат и деловодство“ стая - 114/115 на СУ „Св. Климент Охридски“, на
който да бъдат положени подписи на всички задължени лица по чл. 40, ал. 2, т. 3 от
ППЗОП.
Техническото предложение е изготвено по образеца на Възложителя и в него не са
налице несъответствия.
Ценовото предложение е изготвено по образеца на Възложителя и в него не са
налице несъответствия, като участникът е направил предложение, възлизащо на
481 268,52 лева ( четиристотин осемдесет и една хиляди двеста шестдесет и осем
лева и 52 ст.) без ДДС :

III. След като разгледа документите на участника, комисията попита същия дали е
съгласен с всички предварително обявени условия на поръчката и дали потвърждава
информацията в представените от него техническо и ценово предложение.
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Участникът потвърди съгласието си с всички условия, поставени от Възложителя,
както и със съдържанието на техническото и ценовото му предложение.
С това председателят на комисията обяви край на преговорите.

***
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се състави в два
еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за участника.
ЗА КОМИСИЯТА:
/П/ Г. Божанин

ЗА УЧАСТНИКА:
/П/ ……………………….

/П/ И. Маринова
/П/ В. Игнатова
/П/ Н. Вълканова
/П/ Р. Куцарова
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ПРОТОКОЛ
по чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
/ППЗОП/
Днес, 10.10.2018 г., от 11.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15,
сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 1, в
изпълнение на Заповед № РД 19- 318 от 10.10.2018 г., се събра комисия за провеждане
на преговори по процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане на обществена
поръчка – пряко договаряне, с предмет: „Предоставяне на услуга по осигуряване на
пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда
Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за нуждите на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-147 от
27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0017.
Комисията се събра в следния състав:
Председател: инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“;
Членове:
1. Изабела Маринова - адвокат;
2. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“;
3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“.
Поради присъствието на всички членове на комисията, назначена със Заповед № РД
19 - 318 от 10.10.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с представилите
оферти участници в процедурата.
Преговорите се провеждат с участника „ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД,
представлявано от Иван Мечков - управител
I. Участникът представи на вниманието на комисията следните документи:
1. Документи за подбор:
- ЕЕДОП в електронен вид;
- Декларация за конфиденциалност съгласно Образец №4 (същата се
представя по преценка на всеки Участник и при наличие на основания за
това).;
- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични
данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) съгласно Образец №5
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2. Техническо предложение - включващо:
- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е
законният представител на възложителя,
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя;
- декларации, за: съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за
срока на валидност на офертата;
- Описание на Организацията на персонала, на който са възложени
дейностите предмет на обществената поръчка
3. Ценово предложение.
II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи, при което
установи следното:
Съгласно представената в ЕЕДОП информация, участникът не предвижда
използването на подизпълнители за изпълнение предмета на настоящата поръчка.
В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
като след извършена проверка от страна на комисията в Търговски регистър, се
установи, че документът не е електронно подписан от всички задължени лица по чл. 40
от ППЗОП. Комисията указва на участника в петдневен срок, считано от подписване на
настоящия протокол, да попълни и представи допълнителни документи - нов ЕЕДОП в
отдел „Секретариат и деловодство“ стая - 114/115 на СУ „Св. Климент Охридски“, на
който да бъдат положени подписи на всички задължени лица по чл. 40, ал. 2, т. 3 от
ППЗОП.
Техническото предложение е изготвено по образеца на Възложителя и в него не са
налице несъответствия.
Ценовото предложение е изготвено по образеца на Възложителя и в него не са
налице несъответствия, като участникът е направил предложение, възлизащо на
471 060,00 лева ( четиристотин седемдесет и една хиляди и шестдесет лева и 00
ст.) без ДДС :

III. След като разгледа документите на участника, комисията попита същия дали е
съгласен с всички предварително обявени условия на поръчката и дали потвърждава
информацията в представените от него техническо и ценово предложение.
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Участникът потвърди съгласието си с всички условия, поставени от Възложителя,
както и със съдържанието на техническото и ценовото му предложение.
С това председателят на комисията обяви край на преговорите.

***
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се състави в два
еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за участника.
ЗА КОМИСИЯТА:
/П/ Г. Божанин

ЗА УЧАСТНИКА:
/П/ ……………………….

/П/ И. Маринова
/П/ В. Игнатова
/П/ Н. Вълканова
/П/ Р. Куцарова
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