СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на звуков смесител с
допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал, безжична
микрофонна система и мониторна система“

П Р О Т О К О Л №4
отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на Открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на звуков смесител с
допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков
сигнал, безжична микрофонна система и мониторна система“, открита с Решение № УС-03-06 от
09.04.2019 г. на Директора на Софийска опера и балет

Днес, 05.06.2019 г. в заседателната зала на Софийска опера и балет (СОБ), находяща
се в административната сграда на СОБ в гр. София, бул. „Дондуков” №30 се проведе
заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-364/13.05.2019 г. на Възложителя
за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в Открита процедура по
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на звуков смесител
с допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за
пренос на звуков сигнал, безжична микрофонна система и мониторна система“,
открита с Решение № УС-03-06 от 09.04.2019 г. на Директора на Софийска опера и балет.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния
състав:
Председател: Жорж Димитров – отговорен диригент в Софийска опера и балет
Членове:
1. инж. Сашко Младенов – външен експерт;
2. адв. Николай Ланджев – външен експерт, правоспособен юрист;
3. инж. Стоянка Атанасова – озвучител в Софийска опера и балет;
4. Светослав Лазаров – пианист – корепетитор в Софийска опера и балет.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото нейно открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения, не се налага определяне на резервни членове, които да вземат участие в
днешното ѝ заседание.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр.
второ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, присъства:
- г-н Христофор Благоев – редовно упълномощен представител на „Динакорд България“ ЕООД.
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП
предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите и оценени по другия (технически) показател за оценка
Участници в процедурата, не присъстват на днешното заседание на Комисията.
I. След установяване на гореописаните факти и легитимирането на присъстващия
представител на един от Участниците в процедурата, Председателят на Комисията,
предоставяйки толеранс от 15 мин. за евентуално закъснял/закъснели представител/и на

другия Участник и/или на средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 14:15
часа, обявявайки следните факти и обстоятелства:
1. Констатациите на настоящия помощен орган, отразени в Протокол №1 от
13.05.2019 г. и Протокол №2 от 29.05.2019 г., относими към съответствието на
Участниците, спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка
условия към личното състояние и минималните изисквания за икономическо и финансово
състояние, както и тези за технически и професионални способности, съответно и
аналогично обективирани и в относимите текстове от Указанията за участие в процедурата,
като изтъкна мотивите на Комисията, обосновали решенията ѝ по отношение
допустимостта на всеки отделен Участник, съобразно покриването от негова страна на
одобрените и влезли в сила критерии за подбор и допустимост.
Съобразно отразените от нея мотиви във визирания Протокол №2, носещ дата на
съставяне 29.05.2019 г., Комисията е допуснала до преглед Техническите предложения
на всички Участници, депозирали оферти за участие в настоящата процедура, а
именно: „Динакорд – България“ ЕООД и „Фактор - ТС“ ЕООД.
2. Констатациите на Комисията, досежно съответствието, респ. несъответствието на
всяко конкретно, допуснато до преглед по същество Техническо предложение, направено
от отделните Участници, както и установените от нея факти, като направи пояснение, че
отделните предложения са подробно и обстойно обсъдени в Протокол №3 от 30.05.2019 г.
Обсъждането и крайните изводи досежно съответствието с изискванията на
Възложителя на предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
единствения допуснат до оценка на Техническото му предложение Участник - „Динакорд България“ ЕООД, релевантните и относими към това съдържание мотиви на Комисията,
изведени и обосновани при стриктно спазване на одобрената Техническа спецификация
като част от Документацията по процедурата, както и поставената от настоящия помощен
орган конкретна оценка по останалия показател извън цената, също са отразени в
изготвения и подписан единодушно от всички нейни членове Протокол №3 от 30.05.2019 г.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. трето, предл. първо от ППЗОП,
Председателят на Комисията оповести оценката на единствения допуснат Участник в
процедурата по показател Ср - „Срок за доставка“, получена при прилагане на одобрената
от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, а именно:
Оценка на „Динакорд - България“ ЕООД по показател „Срок за доставка“:
3 кал. дни
Ср = ------------------- x 100 = 100 т.
3 кал. дни
************************************************************************
II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към
отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на единствения
допуснат Участник, в резултат на което установи следното:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри,
Комисията установи, че Ценовото предложение на „Динакорд - България“ ЕООД е
представено съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата,
утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за
участие в процедурата (обр. №5) – на хартиен носител.
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Председателят на Комисията оповести предлаганата от „Динакорд –
България“ ЕООД обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на
възлагането, чийто размер възлиза на:
- 369 040 лв. (триста шестдесет и девет хиляди и четиридесет лева), без вкл.
ДДС
или
- 442 848 лв. (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин
четиридесет и осем лева), с вкл. ДДС.
Констатира се, че към Ценовото предложение е приложена и изискуемата
попълнена, подписана и подпечатана Количествено-стойностна сметка – по приложение
№1 към обр. №5 – оригинал, на хартиен и електронен носител (във формат Excel).
След обявяването на стойностния размер на ценовите параметри, съдържащи се в
ценовата оферта на допуснатия и оценен на предходните етапи на процедурата Участник,
приключи публичната част от работата на Комисията, с оглед което Председателят ѝ закри
заседанието, като помоли присъстващия представител на Участник в процедурата да
напусне залата.
***********************************************************************
III. Комисията продължи работа при закрити врати, с прилагане на формулата за
изчисляване на точките на допуснатия Участник по показател ПЦ - „Предлагана цена“.
Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател ПЦ – „Предлагана
цена“ се изчислява по следната формула:
Ц min
ПЦ = (---------------) х 100 = .......бр. точки
Цсъотв.
където:
Ц min. - най-ниската предложена цена от Участник в обществената поръчка.
Ц съотв – предложена цена от съответния Участник, чиято оферта се оценява.
При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
оценяемото ценово предложение, Комисията получи следните резултати:
Финансова оценка на Участник „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:
369 040 лв.
ПЦ = ---------------- x 100 = 100 т.
369 040 лв.
************************************************************************
IV. Комисията пристъпи към пресмятане на общата (комплексна) оценка на
офертата на Участника, съгласно утвърдената и прилагана от нея Методика, при която
общата оценка се получава въз основа на сбора от стойностите на оценките по показатели
Ср и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в
комплексната оценка.
Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = Ср х 40% + ПЦ х 60% = ....... бр. точки
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При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
разглежданото и оценявано предложение на Участника, Комисията получи следните
резултати:
Комплексна оценка (КО) на „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:
КО = 100 х 40% + 100 х 60% = 40 + 60 = 100 т.
********************************************************************
V. Въз основа на получените резултати, Комисията прави следното класиране:
ПЪРВО МЯСТО: „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 100 точки.
VI. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на Методиката за
определяне на комплексната оценка на офертите, Комисията предлага на Възложителя да
сключи договор за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата
обществена поръчка, имаща за предмет: „Доставка на звуков смесител с допълнителни
входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал,
безжична микрофонна система и мониторна система”, с класирания на първо място
Участник, а именно: „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 05.06.2019 г.

КОМИСИЯ:
Председател: Жорж Димитров - .......................................................
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Членове:
1. инж. Сашко Младенов - ......................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

2. адв. Николай Ланджев – ...............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

3. инж. Стоянка Атанасова – ..............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4. Светослав Лазаров – ........................................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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