СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда и условията на Глава двадесет и
шеста от ЗОП, с предмет: „ Техническо обезпечаване с професионална осветителна техника на представлението на
мюзикъла „МAMMA MIA“, поставян от Софийска опера и балет на сцената на Античен театър – Пловдив“

УТВЪРЖДАВАМ:
Акад. Пламен Карталов
подписа е заличен на основание Общия регламент
за защитата на личните данни

ПРОТОКОЛ
от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията,
определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26 та от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Техническо обезпечаване с професионална осветителна
техника на представлението на мюзикъла „МAMMA MIA“, поставян от Софийска опера и балет
на сцената на Античен театър – Пловдив“, информацията за която е оповестена в Регистъра на
обществените поръчки на АОП с Реф. № (ID) 9091729 от 23.08.2019 г.

Днес, 03.09.2019 г. в заседателната зала на Софийска опера и балет, находяща се в
административната сграда на СОБ в гр. София, бул. „Дондуков“ № 30, се проведе заседание
на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-632/03.09.2019 г. на Директора на Софийска
опера и балет, за избор на Изпълнител на обществена поръчка, провеждана по реда и при
условията на глава 26та от ЗОП и глава 9та от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,
с предмет: „Техническо обезпечаване с професионална осветителна техника на
представлението на мюзикъла „МAMMA MIA“, поставян от Софийска опера и балет
на сцената на Античен театър – Пловдив“, открита с обява № УС-03-09/23.08.2019 г.,
информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф.
№ 9091729 от 23.08.2019 г.
Комисията, определена на основание чл. 97, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от
ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния
състав:
Председател: Галина Йосифова – главен счетоводител на СОБ.
Членове:
1. Милена Георгиева – счетоводител в администрацията на Софийска опера и балет;
2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист.
С оглед факта, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото от нея открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения, няма основания да бъдат определяни резервни членове.
Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка,
при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Софийска опера и балет в
09:15 часа.
На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3,
изречение второ от ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участниците, депозирали
оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане.
Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално
закъснели представители на Участниците, откри заседанието в 09:45 часа, запознавайки
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членовете на Комисията със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от
ППЗОП входящ регистър на офертите, съобщавайки им имената (фирмените наименования)
на Икономическите оператори, депозирали оферти за участие в обществената поръчка, в
рамките на обявения краен срок – 17:30 ч. на 02.09.2019 г., а именно:
№

УЧАСТНИК

1.

„ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД – гр. София,
ул. „Крум Попов“ №1

2.

„ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД - гр. София,
ж.к. „Дружба 2“, бул. „Цветан Лазаров“ №74А

3.

„СТЕЙДЖ МАСТЕРС“ ЕООД - гр. София,
бул. „Никола Петков“ №73

Вх. № на офертата, дата и
час на подаване
РД-09/163 от 02.09.2019 г.,
подадена в 10:40 ч.
РД-09/164 от 02.09.2019 г.,
подадена в 11:35 ч.
РД-09/165 от 02.09.2019 г.,
подадена в 15:20 ч.

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
************************************************************************
I. Приключвайки с извършването на описаните действия и направените от нея
уточнения, относно редовността на офертите, а именно:
(1) и трите са представени в срок,
(2) в запечатани непрозрачни опаковки, които са
(3) с ненарушена цялост,
Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите, по реда
на тяхното подаване, спазвайки следната процедурна последователност:
1. Оферта с вх. № РД-09/163 от 02.09.2019 г., подадена от „ЖОКЕР МЕДИА
РЕНТАЛ“ ООД
След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на
приложеното в папката с офертата на Икономическия оператор Ценово предложение за
изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта
на Участника е представена съгласно изискванията, одобрени от Възложителя – 1 бр.
оригинал, по утвърдения образец №18.
Председателят на Комисията оповести предлаганата от „Жокер медиа рентал“
ООД стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата
обществена поръчка, възлизаща на:
- 39 890 лв. (тридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева), без вкл.
ДДС,
или
- 47 868 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и осем лева), с
вкл. ДДС.
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Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9та от ППЗОП не се
вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи
се в офертите, Комисията прие единодушно решение, съобразно което, с цел спазване
принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност –
да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.
В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, членовете на
Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в
офертата на Участника, второто от които подлежащо и на оценка, съгласно Обявата на
Възложителя, с която на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена
поръчка.
2. Оферта с вх. № РД-09/164 от 02.09.2019 г., подадена от „ПРОТЕХНИКА
ЕВЕНТ“ ЕООД
Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 97, ал. 3 от
ППЗОП, след отварянето на външната опаковка, съдържаща офертата на втория от
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност, съобразно Раздел IV, т. 2 от
Указанията за участие и Част „Друга информация“ от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за
обществената поръчка.
В резултат от тази си проверка, Комисията констатира, че Участникът е представил
всички изискуеми за целите на провежданата обществена поръчка документи.
Въз основа на направената от нея констатация, че обсъжданата оферта е подредена и
комплектувана, съобразно указанията на Възложителя, Председателят на Комисията
оповести конкретните параметри, съдържащи се в ценовото предложение на
„Протехника Евент“ ЕООД, които са следните:
- 39 770 лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), без вкл.
ДДС,
или
- 47 724 лв. (четиридесет и седем хиляди седемстотин двадесет и четири лева),
с вкл. ДДС.
След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, съдържащо се в
офертата на втория от Участниците, в съответствие с приетото от нея решение ценовите и
техническите предложения, съдържащи се в офертите да бъдат подписвани в цялост,
тримата членове на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания документ, както и
на представеното в опаковката Предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от
Участника по утвърдения за целите на обществената поръчка обр. № 14.

3. Оферта с вх. № РД-09/165 от 02.09.2019 г., подадена от „СТЕЙДЖ МАСТЕРС“
ЕООД
След отваряне на външната опаковка, Комисията провери за наличието на образец
Ценово предложение и след като констатира неговото наличие, извърши проверка на
съдържанието му, установявайки, че същото е представено съгласно условията за участие и
указанията на Възложителя за подготовка на офертите – 1 бр. оригинал по одобрения
образец №18.
Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в
ценовото предложение на последния от Участниците, подали оферти за участие в
обществената поръчка, които са следните:
- 39 990 лв. (тридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева), без вкл.
ДДС,
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или
- 47 988 лв. (четиридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева), с
вкл. ДДС.
Независимо от обстоятелството, че в разпоредбите на Глава 9та от ППЗОП не се
вменява задължение за членовете на Комисията да подписват предложенията, съдържащи
се в офертите, Комисията продължи стриктно да следва приетото с единодушие нейно
Решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди
всичко този на публичност и прозрачност, да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54,
ал. 4 от ППЗОП.
В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, тримата членове на
Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото предложения, съдържащи се в
офертата на Участника, второто от които и подлежащо на оценка, съгласно Обявата на
Възложителя, с която на основание чл. 187 от ЗОП е открита настоящата обществена
поръчка.
С извършване на гореописаните действия, в 10:15 ч. приключи публичната част от
работата на Комисията, след което Председателят ѝ закри заседанието.
**********************************************************************
II. Комисията продължи работа при закрити врати, извършвайки проверка за
съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на Участниците, в
съпоставка с утвърдените от Възложителя минимални изисквания, утвърдени като
критерии за подбор в настоящето възлагане, въз основа на което установи следното:

1. „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД - оферта с вх. № РД-09/163/02.09.2019 г.
В резултат на направените от нея констатации за пълнотата на представените
документи в офертата, едновременно с което ръководейки се от изискванията, разписани и
утвърдени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти № УС-03-09/23.08.2019 г.,
публикувана на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, информацията за
която е оповестена по реда на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените
поръчки, поддържан от АОП с Реф. № (ID) 9091729 от 23.08.2019 г., които изисквания са
относими към комплектността и пълнотата на самото съдържание на офертата, в частта ѝ,
съдържаща документите, доказващи както съответствието с поставените от Възложителя
условия към личното състояние, така и покриването от страна на Участника на
минималните изисквания, одобрени с отделните критерии за подбор, Комисията утанови,
че в представената от „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД оферта за изпълнение на
дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи документи.
Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от
настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани
в представените в офертата документи за допустимост, беше установено, че в
съдържанието им няма непълноти, липси и/или несъответствия с утвърдените от
Възложителя минимални изисквания, съобразно одобрените критерии за подбор, или
други негови изисквания за участие в провежданата обществена поръчка.

2. „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД - оферта с вх. № РД-09/164/02.09.2019 г.
В резултат на направените от нея констатации за пълнотата на представените
документи в офертата, едновременно с което ръководейки се от изискванията, разписани и
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утвърдени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти № УС-03-09/23.08.2019 г.,
публикувана на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, информацията за
която е оповестена по реда на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените
поръчки, поддържан от АОП с Реф. № (ID) 9091729 от 23.08.2019 г., които изисквания са
относими към комплектността и пълнотата на самото съдържание на офертата, в частта ѝ,
съдържаща документите, доказващи както съответствието с поставените от Възложителя
условия към личното състояние, така и покриването от страна на Участника на
минималните изисквания, одобрени с отделните критерии за подбор, Комисията утанови,
че в представената от „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ EООД оферта за изпълнение на
дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи документи.
Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от
настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани
в представените в офертата документи за допустимост, беше установено, че в
съдържанието им няма непълноти, липси и/или несъответствия с утвърдените от
Възложителя минимални изисквания, съобразно одобрените критерии за подбор, или
други негови изисквания за участие в провежданата обществена поръчка.

3. „СТЕЙДЖ МАСТЕРС“ ЕООД- оферта с вх. № РД-09/165/02.09.2019 г.
В резултат на направените от нея констатации за пълнотата на представените
документи в офертата, едновременно с което ръководейки се от изискванията, разписани и
утвърдени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти № УС-03-09/23.08.2019 г.,
публикувана на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, информацията за
която е оповестена по реда на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените
поръчки, поддържан от АОП с Реф. № (ID) 9091729 от 23.08.2019 г., които изисквания са
относими към комплектността и пълнотата на самото съдържание на офертата, в частта ѝ,
съдържаща документите, доказващи както съответствието с поставените от Възложителя
условия към личното състояние, така и покриването от страна на Участника на
минималните изисквания, одобрени с отделните критерии за подбор, Комисията утанови,
че в представената от „СТЕЙДЖ МАСТЕРС“ EООД оферта за изпълнение на
дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи документи.
Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от
настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани
в представените в офертата документи за допустимост, беше установено, че в
съдържанието им няма непълноти, липси и/или несъответствия с утвърдените от
Възложителя минимални изисквания, съобразно одобрените критерии за подбор, или
други негови изисквания за участие в провежданата обществена поръчка.

III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по
отношение съответствието на представените от всеки един от Участниците документи за
допустимост, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя както в Указанията за
участие, така и в Обявата за събиране на оферти по реда и при условията на чл. 187 и сл. от
ЗОП, Комисията прие за установено следното:
1. Офертата, подадена за участие в провежданата обществена поръчка от
„ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние и на утвърдените за целите на възлагането минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности за
изпълнение на услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да допусне офертата на този
Участник за разглеждане по същество.
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2. Офертата, подадена за участие в провежданата обществена поръчка от
„ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние и на утвърдените за целите на възлагането минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности за
изпълнение на услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да допусне офертата на този
Участник за разглеждане по същество.
3. Офертата, подадена за участие в провежданата обществена поръчка от
„СТЕЙДЖ МАСТЕРС“ ЕООД отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние и на утвърдените за целите на възлагането минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности за
изпълнение на услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да допусне офертата на този
Участник за разглеждане по същество.
***********************************************************************
IV. Следвайки приетите от нея Решения за допускане на всички Участници,
депозирали оферти в обществената поръчка до етап преглед по същество и анализ на
представените от тях Технически предложения, Комисията, в качеството си на помощен
орган на Възложителя, продължи работата, разглеждайки допуснатите Технически
предложения, с оглед тяхната пълнота и съответствие с изискванията и конкретните
условия на Възложителя, обективирани в Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, Указанията за
участие и Техническата спецификация за изпълнението на дейностите, предмет на
възлагане, в резултат от което установи следното:
IV.А. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД - оферта с вх. № РД – 09/163/02.09.2019 г.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по
образеца, приложен към Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (образец
№14), в съдържанието на което са обективирани следните данни, информация и
декларации:
Отразен е поемания от Икономическия оператор ангажимент да изпълни дейностите
от обхвата на възлагане в съответствие с изискванията, разписани в одобрените от
Възложителя Обява за събиране на оферти и Техническа спецификация по реда на чл. 187,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и условията за изпълнение, едновременно с което Участникът е
декларирал и гарантирал, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител, ще осигури за
целия период на договора изискуемите осветителна техника и оборудване, с конкретно
индивидуализирани параметри.
В съответствие с изискванията на Възложителя, спазвайки одобрения за целите на
настоящето възлагане образец, Участникът е попълнил коректно, детайлно и точно
таблицата от т. 1 на Предложението, като подробно са описани техническите параметри и
функционални характеристики, включително марката, модела и производителя на
предлаганите от него техника и оборудване.
!!! Предвид представената от Участника декларация за конфиденциалност на
информацията като част от обсъжданото негово Техническо предложение
(попълнена по обр. №16), едновременно и отчитайки факта, че конкретните
параметри и функционални характеристики на предлаганите техника и оборудване не
са обект на оценка (предвид че утвърдения от Възложителя критерий за възлагане е
„най-ниска цена“), бидейки нормативно задължена от разпоредбата на чл. 102, ал. 1,
изр. второ от ЗОП, Комисията прие единодушно решение да не отразява в
текстовото съдържание на настоящия протокол отделните, предложени от „Жокер
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Медиа рентал“ ООД марки, модели и технически параметри на конкретно
предложените от него техника и оборудване за осветление.
Едновременно с посоченото и без да нарушава заявената от Участника
конфиденциалност на представеното от него предложение за изпълнение на
поръчката, Комисията счита, че с цел спазване на въведените с чл. 2, ал. 1 от ЗОП
принципи и преди всичко, тези на равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
публичност и прозрачност, следва да бъде отразен факта, че в резултат от
осъществения от нея преглед и анализ на пълнотата, обхвата и съдържанието на
Предложението за изпълнение на поръчката, представено като част от офертата на
Икономическия оператор, Комисията установи, че Предложението в неговата цялост
отговаря в максимална степен на изискванията на Възложителя и следва да бъде
допуснато до класиране.
IV.Б. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД - оферта с вх. № РД – 09/164/02.09.2019 г.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по
образеца, приложен към Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (образец
№14), в съдържанието на което са обективирани следните данни, информация и
декларации:
Отразен е поемания от Икономическия оператор ангажимент да изпълни дейностите
от обхвата на възлагане в съответствие с изискванията, разписани в одобрените от
Възложителя Обява за събиране на оферти и Техническа спецификация по реда на чл. 187,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и условията за изпълнение, едновременно с което Участникът е
декларирал и гарантирал, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител, ще осигури за
целия период на договора изискуемите осветителна техника и оборудване, с конкретно
индивидуализирани параметри.
В съответствие с изискванията на Възложителя, спазвайки одобрения за целите на
настоящето възлагане образец, Участникът е попълнил коректно, детайлно и точно
таблицата от т. 1 на Предложението, като подробно са описани техническите параметри и
функционални характеристики, включително марката, модела и производителя на
предлаганите от него техника и оборудване.
!!! Предвид представената от Участника декларация за конфиденциалност на
информацията като част от обсъжданото негово Техническо предложение
(попълнена по обр. №16), едновременно и отчитайки факта, че конкретните
параметри и функционални характеристики на предлаганите техника и оборудване не
са обект на оценка (предвид че утвърдения от Възложителя критерий за възлагане е
„най-ниска цена“), бидейки нормативно задължена от разпоредбата на чл. 102, ал. 1,
изр. второ от ЗОП, Комисията прие единодушно решение да не отразява в
текстовото съдържание на настоящия протокол отделните, предложени от
„Протехника Евент“ ЕООД марки, модели и технически параметри на конкретно
предложените от него осветителна техника и оборудване.
Едновременно с посоченото и без да нарушава заявената от Участника
конфиденциалност на представеното от него предложение за изпълнение на
поръчката, Комисията счита, че с цел спазване на въведените с чл. 2, ал. 1 от ЗОП
принципи и преди всичко, тези на равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
публичност и прозрачност, следва да бъде отразен факта, че в резултат от
осъществения от нея преглед и анализ на пълнотата, обхвата и съдържанието на
Предложението за изпълнение на поръчката, представено като част от офертата на
„Протехника Евент“ ЕООД, Комисията установи, че Предложението в неговата
цялост отговаря в максимална степен на изискванията на Възложителя и следва да
бъде допуснато до класиране.
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IV.В. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на
„СТЕЙДЖ МАСТЕРС“ ЕООД - оферта с вх. № РД – 09/165/02.09.2019 г.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по
образеца, приложен към Обявата за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП (образец
№14), в съдържанието на което са обективирани следните данни, информация и
декларации:
Отразен е поемания от Икономическия оператор ангажимент да изпълни дейностите
от обхвата на възлагане в съответствие с изискванията, разписани в одобрените от
Възложителя Обява за събиране на оферти и Техническа спецификация по реда на чл. 187,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и условията за изпълнение, едновременно с което Участникът е
декларирал и гарантирал, че в хипотеза на избирането му за Изпълнител, ще осигури за
целия период на договора изискуемите осветителна техника и оборудване, с конкретно
индивидуализирани параметри.
В съответствие с изискванията на Възложителя, спазвайки одобрения за целите на
настоящето възлагане образец, Участникът е попълнил коректно, детайлно и точно
таблицата от т. 1 на Предложението, като подробно са описани техническите параметри и
функционални характеристики, включително марката, модела и производителя на
предлаганите от него техника и оборудване.
!!! Предвид представената от Участника декларация за конфиденциалност на
информацията като част от обсъжданото негово Техническо предложение
(попълнена по обр. №16), едновременно и отчитайки факта, че конкретните
параметри и функционални характеристики на предлаганите техника и оборудване не
са обект на оценка (предвид че утвърдения от Възложителя критерий за възлагане е
„най-ниска цена“), бидейки нормативно задължена от разпоредбата на чл. 102, ал. 1,
изр. второ от ЗОП, Комисията прие единодушно решение да не отразява в
текстовото съдържание на настоящия протокол отделните, предложени от
„Стейдж мастерс“ ЕООД марки, модели и технически параметри на конкретно
предложените от него техника и оборудване.
Едновременно с посоченото и без да нарушава заявената от Участника
конфиденциалност на представеното от него предложение за изпълнение на
поръчката, Комисията счита, че с цел спазване на въведените с чл. 2, ал. 1 от ЗОП
принципи и преди всичко, тези на равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
публичност и прозрачност, следва да бъде отразен факта, че в резултат от
осъществения от нея преглед и анализ на пълнотата, обхвата и съдържанието на
Предложението за изпълнение на поръчката, представено като част от офертата на
Икономическия оператор, Комисията установи, че Предложението в неговата цялост
отговаря в максимална степен на изискванията на Възложителя и следва да бъде
допуснато до класиране
***********************************************************************
V. Въз основа на обоснованите от нея заключения, че Техническите предложения и
на тримата Участници, подали оферти за участие в провежданата обществена поръчка
отговарят на изискванията на Възложителя и основаните на тези изводи Решения за
допускането на всички Икономически оператори, Комисията пристъпи към класиране на
разгледаните и допуснати оферти, в съответствие с възприетия от Възложителя критерий за
възлагане – „най-ниска цена“, получавайки следния резултат:
ПЪРВО МЯСТО: „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД, с предлагана цена за
изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, в размер на 39 770 лв. (тридесет и
девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), без вкл. ДДС,
ВТОРО МЯСТО: „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, с предлагана цена за
изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, в размер на 39 890 лв. (тридесет и
девет хиляди осемстотин и деветдесет лева), без вкл. ДДС,
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ТРЕТО МЯСТО: „СТЕЙДЖ МАСТЕРС“ ЕООД, с предлагана цена за изпълнение
на дейностите от предмета на възлагане, в размер на 39 990 лв. (тридесет и девет хиляди
деветстотин и деветдесет лева), без вкл. ДДС,
***********************************************************************
V. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на одобрения критерий
за възлагане „най-ниска цена“, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор
за изпълнение на дейностите, обект на възлагане с настоящата обществена поръчка, имаща
за предмет: „Техническо обезпечаване с професионална осветителна техника на
представлението на мюзикъла „МAMMA MIA“, поставян от Софийска опера и балет на
сцената на Античен театър – Пловдив”, с класираният на първо място Участник, а
именно: „ПРОТЕХНИКА ЕВЕНТ“ ЕООД.

*** Обстоятелството, че провежданата обществена поръчка за избор на Изпълнител,
посредством събиране на оферти с обява, реда и условията за която са регламентирани в
Глава 26та от ЗОП, не попада в обхвата на процедурите по смисъла на чл. 18, ал. 1 от
ЗОП, а по характера си представлява особен ред за възлагане на обществени поръчки
със стойност по чл. 20, ал. 3 от с.з., изключва възможността за обжалването ѝ по
реда на Глава 27ма на ЗОП.

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на
Възложителя заедно с цялата документация на 03.09.2019 г., за утвърждаване на основание
чл. 192, ал. 4, изр. второ от ППЗОП.
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