
OP_4
Text Box
чл.2 ЗЗЛД

































































OP_4
Text Box
чл.2 ЗЗЛД



 

  

 
България, София 1504, бул. Цар Освободител 15 

тел.: +359 2 9308 259;  факс: +359 2 8464 210 
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Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.  
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www.uni-sofia.bg 

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/ 

 

 Днес, 10.10.2018 г., от 13.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, 

сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 1, в 

изпълнение на Заповед № РД 19-319 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: „Организиране, осигуряване на логистика и 

организационно-техническа подготовка при провеждането на събития за 

нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за нуждите на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-148 от 

27.09.2018 г.,  и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0018. 

 

 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 

19-319  от 10.10.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с представилите 

оферти участници в процедурата. 

 

 

Преговорите се провеждат с участника „ОССМО“ АД, представлявано от Ирина 

Петкова - 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).; 
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- 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;  

- 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 по организиране и провеждане на събития за изпълнение на предмета 

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 

 

 

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:      ЗА УЧАСТНИКА: 

  

/П/ Г. Божанин      /П/ ………………………. 

 

/П/ И. Маринова 

 

/П/ В. Игнатова 

 

/П/ Н. Вълканова 

 

/П/ Р. Куцарова 
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П Р О Т О К О Л 

по чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръкчки 

/ППЗОП/ 

 

 Днес, 10.10.2018 г., от 13.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, 

сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 1, в 

изпълнение на Заповед № РД 19-319  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: „Организиране, осигуряване на логистика и 

организационно-техническа подготовка при провеждането на събития за 

нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за нуждите на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-148 от 

27.09.2018 г.,  и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0018. 

 

 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 

19-319  от 10.10.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с представилите 

оферти участници в процедурата. 

 

Преговорите се провеждат с участника „НЮ ИВЕНТ“ ЕООД, представлявано от 

Мариана Недева - 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 

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 по организиране и провеждане на събития за изпълнение на предмета 

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. 

 

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:      ЗА УЧАСТНИКА: 

  

/П/ Г. Божанин      /П/ ………………………. 

 

/П/ И. Маринова 

 

/П/ В. Игнатова 

 

/П/ Н. Вълканова 

 

/П/ Р. Куцарова 
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П Р О Т О К О Л 

по чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/ 

 

 Днес, 10.10.2018 г., от 13.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, 

сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 1, в 

изпълнение на Заповед № РД 19-319 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: „Организиране, осигуряване на логистика и 

организационно-техническа подготовка при провеждането на събития за 

нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за нуждите на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-148 от 

27.09.2018 г.,  и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0018. 

 

 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 - 319 от 10.10.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с представилите 

оферти участници в процедурата. 

 

 

Преговорите се провеждат с участника „ГОУ ТРАВЕЛ“ ЕООД, представлявано от 

Недина Дякова - 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).; 
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- 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;  

- 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 по организиране и провеждане на събития за изпълнение на предмета 

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.  

 

 

 

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:      ЗА УЧАСТНИКА: 

  

/П/ Г. Божанин      /П/ ………………………. 

 

/П/ И. Маринова 

 

/П/ В. Игнатова 

 

/П/ Н. Вълканова 

 

/П/ Р. Куцарова 




