
 

  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

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

/ППЗОП/ 

 

 Днес, 11.07.2018 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 40-111 от 11.07.2018 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: „Осигуряване на кафе-паузи и кетъринг в 

рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и други“, 

за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № 

РД 40-95 от 20.06.2018 г.,  и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0011. 

 

 Комисията се събра в следния състав: 

  

Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“; 

 

Членове:  

1. инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“; 

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 редовни членове на комисията, назначена със 

Заповед № РД 40-111 от 11.07.2018 г., същите преминаха към етап преговаряне с 

представилите оферти участници в процедурата. 

 

Преговорите се провеждат с участника ЕТ „РАДО – РАДОСЛАВ МАРКОВСКИ“, 

представлявано от Радослав Марковски.  

I. Участникът представи на вниманието на комисията следните документи: 

- ЕЕДОП в електронен вид; 

- Заявление за участие; 

- Техническо предложение; 

- Ценово предложение. 

 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи, при което 

установи следното:  



 

  

 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация, участникът предвижда/ не 

предвижда (невярното обстоятелство се зачертава) използването на подизпълнители  за 

изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 

като документът е/ не е (невярното обстоятелство се зачертава) електронно подписан 

от всички задължени лица по чл. 40 от ППЗОП. 

Техническото предложение е/ не е (невярното обстоятелство се зачертава) 

изготвено по образеца на Възложителя и в него не са налице несъответствия, като 

участникът е посочил следния e-mail за подаване на заявки: bvgaria@abv.bg  . 

Ценовото предложение е/ не е (невярното обстоятелство се зачертава) изготвено по 

образеца на Възложителя и в него не са налице несъответствия, като участникът е 

направил следните предложения:  

 

 Вид артикул Изисквания на Възложителя Ед. цена в лева 

без вкл. ДДС 

 НАПИТКИ    

1 Кафе еспресо – 30/60/90 

мл. 

с бяла / кафява захар / 

подсладител / мед 

1.50 

2 Кафе капсула – 30/60/90 

мл. 

с бяла / кафява захар / 

подсладител / мед 

1.90 

3 Кафе безкофеиново – 

30/60/90 мл. 

с бяла / кафява захар / 

подсладител / мед 

0.80 

4 Виенско кафе – 150 мл. Кафе, мляко, сметана, канела с 

бяла / кафява захар / подсладител 

/ мед 

0.90 

5 Капучино – 150 мл. Кафе, мляко с бяла / кафява захар 

/ подсладител / мед 

1.00 

6 Капучино безкофеиново – 

150 мл 

Безкофеиново кафе, мляко с бяла 

/ кафява захар / подсладител / 

мед 

1.10 

7 Нес кафе – 100 мл. с бяла / кафява захар / 

подсладител / мед 

1.20 

8 Разтворимо кафе 3 в 1 – 

120 мл 

 1.30 

9 Мляко с какао – 150 мл. Мляко, какао с бяла / кафява 

захар / подсладител / мед 

2.10 

10 Мляко с нес кафе – 150 мл. Мляко с нес кафе с бяла / кафява 1.50 
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захар / подсладител / мед 

11 Горещ шоколад с бяла / кафява захар / 

подсладител / мед 

1.90 

12 Суха сметана – 3 гр. Сметана за кафе – суха в 

пликчета по 3 гр 

0.80 

13 Течна сметана – 10 гр. Сметана за кафе – течна, в 

пластмасови опаковки по 10 гр 

0.90 

14 Топъл чай – 200 мл. Чай различни вкусове с бяла / 

кафява захар / подсладител / мед 

1.00 

15 Топло мляко – 200 мл. с бяла / кафява захар / 

подсладител / мед 

1.10 

 СТУДЕНИ НАПИТКИ   

16 Газирана безалкохолна 

напитки – в метална 

(алуминиева опаковка) – 

0,330 л. 

Газирана безалкохолна напитка - 

без съдържание на изкуствени 

подсладители и таурин, със 

следната хранителна стойност за 

100 милилитра продукт: 

енергийна стойност 42 kcal (180 

kJ) белтъчини/протеини - 0 g 

въглехидрати, от които захари - 

10.6 g, мазнини – 0 g; 

1.50 

17 Газирана безалкохолна 

напитки – пластмасова 

бутилка от 0,500 л. 

Газирана безалкохолна напитка - 

без съдържание на изкуствени 

подсладители и таурин, със 

следната хранителна стойност за 

100 милилитра продукт: 

енергийна стойност 42 kcal (180 

kJ) белтъчини/протеини - 0 g 

въглехидрати, от които захари - 

10.6 g, мазнини – 0 g; 

1.90 

18 Минерална вода – бултика 

0,330 л. 

Минерална вода - За ежедневна 

консумация, с ниска 

минерализация - до 300 mg/l; 

негазирана, състав на водата - 

неутрален или слабо олкален с 

РН над 7; микроелементи - 

натрий - до 80 mg/l; флуор - до 

0.80 



 

  

 

1,5 mg/l; отсъствие на 

микробиологични показатели 

при анализ на методите съгласно 

съответния БДС 

19 Минерална вода – бултика 

0,500 л. 

Минерална вода - За ежедневна 

консумация, с ниска 

минерализация - до 300 mg/l; 

негазирана, състав на водата - 

неутрален или слабо олкален с 

РН над 7; микроелементи - 

натрий - до 80 mg/l; флуор - до 

1,5 mg/l; отсъствие на 

микробиологични показатели 

при анализ на методите съгласно 

съответния БДС 

0.90 

20 Газирана вода - бутилка 

0,500 л. 

Минерална вода /газирана/ - За 

ежедневна консумация, с ниска 

минерализация - до 300 mg/l; 

газирана, състав на водата - 

неутрален или слабо олкален с 

РН над 7; микроелементи - 

натрий - до 80 mg/l; флуор - до 

1,5 mg/l; отсъствие на 

микробиологични показатели 

при анализ на методите съгласно 

съответния БДС 

1.00 

21 Натурален сок – 0,200 мл. Натурален сок различни вкусове 

-  кутии тетрапак от 0.200 л. 

Концентриран, пастрьоризиран 

сок, без добавена захар, без 

консерванти, с концентрация 

80% -100 % 

1.00 

22 Натурален сок – 0,250 мл. Натурален сок различни вкусове 

-  кутии тетрапак от 0.250 л. 

Концентриран, пастрьоризиран 

сок, без добавена захар, без 

консерванти, с концентрация 

80% -100 %. 

1.10 

23 Натурален сок – 0,300 мл. Натурален сок различни вкусове 

-  кутии тетрапак от 0.300 л. 

1.20 



 

  

 

Концентриран, пастрьоризиран 

сок, без добавена захар, без 

консерванти, с концентрация 

80% -100 %. 

24 Студен чай – 0,500 л. Студен чай различни вкусове – 

безалкохолна, негазирана 

напитка, пастьоризиран продукт 

1.30 

 ПЛАТА КОКТЕЙЛНИ 

ХАПКИ 

   

25 Плато хапки – 30 бр. Хапки с френски сирена 42.00 

26 Плато хапки – 30 бр. Хапки с български сирена 42.00 

27 Плато хапки – 30 бр. Хапки с пушена риба 36.00 

28 Плато хапки – 30 бр. Хапки с прошуто и моцарела 42.00 

29 Плато хапки – 30 бр. Хапки с шунка и маслинова 

паста 

39.00 

30 Плато хапки – 30 бр. Хапки с луканка, шунка и сирене 

„Ементал” 

33.00 

31 Плато хапки – 30 бр. Хапки с пушено пуешко филе, 

пушен кашкавал 

36.00 

32 Плато хапки – 30 бр. Хапки с пушено филе и мус от 

сирена 

40.50 

33 Плато хапки – 30 бр. Хапки с пушена сьомга, каперси 

и лимон 

40.50 

34 Плато хапки – 30 бр. Хапки със сушен домат, мус от 

сирена и песто 

45.00 

35 Плато хапки – 30 бр. Рулца от тиквичка със сирене и 

риба тон 

39.00 

36 Плато хапки – 30 бр. Рулца от тиквичка  със сушен 

домат и козе сирене 

42.00 

37 Плато хапки – 30 бр. Палачинкови рулца с рукола, 

сирена и червена чушка 

42.00 

38 Плато хапки – 30 бр. Хапки от панирани топени 

сирена, с боровинково сладко 

33.00 



 

  

 

39 Плато хапки – 30 бр. Хапки от паниран кашкавал, с 

боровинково сладко 

36.00 

40 Плато хапки – 30 бр. Мини картофени кюфтета, с 

млечен сос 

36.00 

41 Плато хапки – 30 бр. Мини спаначени кюфтета, с 

млечен сос 

25.50 

42 Плато хапки – 30 бр. Брускети с домати и кашкавал 27.00 

43 Плато хапки – 30 бр. Брускети с маслинова паста и 

краставица 

27.00 

44 Плато хапки – 30 бр. Брускети с манатарки и моцарела 27.00 

45 Плато хапки – 30 бр. Мини пица различни видове (с 

домат и моцарела; със сирена; с 

шунка и кашкавал) 

45.00 

46 Плато хапки – 30 бр. Хапки от панирани пилешки 

филенца, с млечен сос 

24.00 

47 Плато хапки – 30 бр. Хапки от панирани пилешки 

рулца с топено сирене 

27.00 

48 Плато – 400 гр Месно плато – луканка, 

пастърма, филе „Елена” 

27.00 

49 Плато – 400 гр Месно плато с италиански 

колбаси – прошуто, мортадела, 

чоризо 

18.40 

50 Плато – 400 гр Плато сирена и плодове – синьо 

сирене, сирене Бри, ементал, 

чедър 

21.60 

 ПЛАТА ДЕСЕРТИ    

51 Плато хапки – 30 бр. Ябълкова тарталета 33.00 

52 Плато хапки – 30 бр. Еклери с пълнеж от шоколад или 

ванилов крем 

33.00 

53 Плато хапки – 30 бр. Малинови тарталети  30.00 

54 Плато хапки – 30 бр. Кокосови трюфели 33.00 

55 Плато хапки – 30 бр. Мини баклавички 36.00 



 

  

 

56 Плато хапки – 30 бр. Мини толумбички 30.00 

57 Плато хапки – 30 бр. Петифури 30.00 

58 Плато хапки – 30 бр. Шоколадови петифури 30.00 

59 Плато хапки – 30 бр. Петифури тирамису 30.00 

60 Плато хапки – 30 бр. Кошнички с мус от праскови 33.00 

61 Плато – 400 гр. Плодово плато с банани, ябълки, 

грозде, малини, ягоди, 

портокали) 

39.00 

 ОБСЛУЖВАНЕ, 

ОБОРУДВАНЕ, 

ТРАНСПОРТ 

   

62 Маси с напитки с покривки / драперии 25.00 

63 Маси със закуски с покривки / драперии 25.00 

64 Коктейлна маси тип 

щъркел 

с покривки/еластант/драперия и 

декорация/украса 

25.00 

65 Порцеланова чаша за 

топли напитки 

остават собственост на 

изпълнителя, използват се само в 

рамките на събитието 

30.00 

66 Стъклена чаша за студени 

напитки 

остават собственост на 

изпълнителя, използват се само в 

рамките на събитието 

0.35 

67 Чаша за еднократна 

употреба за топли и 

студени напитки 

 0.35 

68 Порцеланова чинийки за 

солени и сладки закуски 

остават собственост на 

изпълнителя, използват се само в 

рамките на събитието 

0.10 

69 Салфетки – 100 бр.  0.35 

70 Отсервиране, почистване 

за събития до 50 души 

 1.00 

71 Отсервиране, почистване 

за събития до 100 души 

 35.00 



 

  

 

72 Отсервиране, почистване 

за събития над 100 души 

 70.00 

73 Обслужващ екип за 

събитие до 50 души 

 105.00 

74 Обслужващ екип за 

събитие до 100 души 

 150.00 

75 Обслужващ екип за 

събитие над 100 души 

 240.00 

ОБЩО: 1987.35 

 

 

 

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 8 (осем) страници и се състави в два 

еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за участника. 

 

 

ЗА КОМИСИЯТА:      ЗА УЧАСТНИКА: 

  

/П/ П. Станулов       /П/ Радослав Марковски 

 

/П/ Г. Божанин 

 

/П/ В. Игнатова 

 

/П/ Н. Вълканова 

 

/П/ Р. Куцарова 
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