П Р О Т О К О Л № 3.2
от провеждане на преговори, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП
Днес, 15.07.2020 г., в 11.20 ч, в Зала № 1, находяща се в централна сграда - Ректорат на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, се
събра Комисията, назначена със Заповед № РД 40-162 от 30.06.2020 г. на Ректора на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, във връзка с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13
от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка – пряко договаряне, с предмет: „Осигуряване на
кафе-паузи и кетъринг в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси,
симпозиуми и др.“ за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40142 от 12.06.2020 г. на Възложителя, с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2020-0036.
Комисията, определена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 51, ал. 1 от ППЗОП,
заседава в пълен състав:
Председател: Петър Станулов - Началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“;
Членове:
1. инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски“;
2. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
Комисията пристъпи към преговори с втория, съгласно изтегления жребий, участник ЕТ „РАДО – РАДОСЛАВ МАРКОВСКИ“, оферта с вх. № 72-00-1136 / 29.06.2020 г.,
представляван от г-жа Ива Марковска - упълномощен представител.
При обстоен преглед на представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и 2 от ППЗОП, в
офертата на участника, комисията установи следното:
1. Техническо предложение - Участникът е представил в офертата си, Предложение за
изпълнение, с което е декларирал. че:
- е производител на предлаганите от него артикули;
- при направена заявка от Възложителя не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата
на организираното събитие, доставка на заявените артикули ще бъде извършена на датата, в
часът и на мястото, определени в заявката.
Към Предложението за изпълнение е приложен попълнен подписан от управителя,
Образец 2А - „Технически спецификации“, с подробно описание на техническите
характеристики на артикулите, съгласно изискванията на Възложителя.
2. Ценово предложение :
Участникът е посочил първоначална общата цена за изпълнение, представляваща сбор от
единичните цени на отделните артикули, без включено ДДС, възлизаща на 2147,34 лева без
ДДС.
След извършена проверка, Комисията установи аритметичната вярност на представените
единични цени в приложения към ценовото предложение по Образец №3А - КСС, единични
цени.
Участникът декларира, че ще доставя артикули, извън оферираните в предложението си,
с отстъпка в размер на 2 % от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова
листа и др.
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След като разгледа офертата на Участника, Комисията констатира, че той е представил
необходими документи и офертата му отговаря на изискванията на Възложителя, ЗОП и
ППЗОП, поради което единодушно го допуска до преговори и класиране.
Членовете на комисията и Участника, започнаха да обсъждат параметрите на офертата и
условията и проекта на договора. Комисията попита Участника, дали потвърждава офертата
си или иска да направи промяна на техническото и/или ценовото си предложение в нея.
Представителят на ЕТ „Радо – Радослав Марковски“ отговори, че:
- потвърждава офертата в цялост и няма да прави промени в нея;
- приема условията на проекта на договор към поканата за пряко договаряне;
С последното изявление приключи и етапа на преговори с втория участник.
Настоящият протокол е съставен в два екземпляра и подписан от членовете на
комисията и представителя на участника на 15.07.2020 г.
КОМИСИЯ:

УЧАСТНИК:

Председател:
Петър Станулов

____________________________

_______

(Ива Марковска - упълномощен
предстаител)

Членове:
1. инж. Георги Божанин
2. Николина Вълканова

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл. 37 от ЗОП.
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