
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

 
                                                                               УТВЪРЖДАВАМ:  

 Данните са заличени,  
съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД. 
                            

                                                         Д О К Л А Д                                  

на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране в 

процедура чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в клоновете на 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, за период от три години по десет обособени позиции“     

определена със Заповед № 60  от 09.08.2018 г. на изпълнителния директор на „С С О” ЕАД. 

 

                                             УВАЖАЕМИ   Г-Н  ИЗП.ДИРЕКТОР, 

 

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП, вр. с 60  от Правилника за прилагане на ЗОП с настоящия Доклад Ви 

представяме резултатите от разгледаните оферти. 

На 09.08.2018 г. в сградата на „Студентски столове и общежития“ЕАД се проведе публичното заседание 

на Комисията, назначена със заповед№ 60 от 09.08.2018 г. за отваряне, разглеждане и оценка на 

подадените оферти. На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва: Председател 

- Пенка Савова и Членове – Илияна Бешкова и Снежинка Табакова. От страна на подалите оферти 

участници  и представители на медиите нямаше представители. 

І. Комисията отвори получената от „Асансьори “ООД на 03.08.2018 г. запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост и извърши проверка за наличието и редовността на представените от 

участника документи. При проверка на представените документи, комисията установи, че са налице 

следните несъотвествия: 

1.В   представения ЕЕДОП, в част ІІ , раздел „Б“, „Информация за представители на икономическя 

оператор“ не бяха вписани данни за представляващите и ЕЕДОП не беше подписан от лицата по 

чл.141, ал.1 и ал.2 от ТЗ. При направена справка в Търговския регистър, комисията   установи, че лицата, 

които управляват „Асансьори“ООД, заедно и поотделно,  са съответно: Венцислав Димитров Борисов, 

Павлин Стефанов Павлов, Ергюн Ремзи Алиш, Ремзи Мехмед Ибрям, Борислав Иванов Иванов, 



Драгомир Радев Маринов и Никола Стефанов Митев.Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, 

ал.1, т.1, т.2 и т.7 се отнасят за лицата, които представляват участника.Декларирането в ЕЕДОП за 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП е лично волеизявление на автора, което трябва да бъде 

удостоверено с негов подпис, а не от друго лице. 

2.В  представения ЕЕДОП, част ІІІ, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, 

формално беше посочен отговор  „НЕ“, но не за кое обстоятелство се отнася. Участникът следваше да 

декларира вярното, от следните две обстоятелства: 
• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице 

изключение по чл.4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3.В  представения ЕЕДОП, част  ІV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“.  В т.5 не  
беше  посочен верния отговор с отбелязване на „ДА“ или „НЕ“  на въпроса:“Икономическият оператор ще 
позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е 
необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол 
на качеството?“ 

  4. В  представения ЕЕДОП, част  ІV раздел „Г“ „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“, участникът не беше отговорил с „ДА или „Не“на въпроса: „Икономическият 
оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за 
достъпност за хора с увреждания. При отговор „Не“ следва да има обяснение и да се посочат други 
доказателства относно гарантиране на качеството на услугите. 

На основание чл.54, ал9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на протокол №`1, беше дадена 

възможност на участника, да представи на комисията нов ЕЕДОП., в който да декларира нови 

обстоятелства  и  да посочи отговори на пропуснатите такива. 

ІІ. Комисията отвори получената от СД„Вертикал -111-Добрев и сие“ на 08.08.2018 г. запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и извърши проверка за наличието и редовността на 

представените от участника документи. При проверка на представените документи, комисията установи, 

че са налице следните несъотвествия: 

 
1.В   представения ЕЕДОП, в част ІІ , раздел „А“, „Информация за  икономическя оператор“, участникът 
не беше  посочил вярното обстоятелство. За вида на предприятието,  формално беше посочен отговор 
„ДА“, но не беш посочено за кое предприятие се отнася . В  т.7  под отговора е посочено определението за 
вида предприятие и участникът следваше да запише вярното обстоятелств 



2.В Представения ЕЕДОП в част ІІІ, раздел „В“, „Основания свързани с несъстоятелност, конфрликт на 
интереси или професионално нарушение, участникът не е посочил вярното обстоятелство. 

Участникът следваше да посочи: 

• „Да“ или „НЕ“ на въпроса: „Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други 
икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? 

• „Да“ или „НЕ“ на въпроса: Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за 
поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно 
прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с 
такава поръчка в миналото? 

3.В  представения ЕЕДОП, част ІІІ, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, 

формално беше посочен отговор  „НЕ“, но не и за кое обстоятелство се отнася.Участникъследваше да 

декларира вярното, от следните две обстоятелства: 

 
• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице 

изключение по чл.4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни со бственици. 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. В  представения ЕЕДОП, част  ІV раздел „В“, „Технически и професионални способности“. В т.5 не 

беше посочен верния отговор с отбелязване на „ДА“ или „НЕ“  на въпроса:“Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол 

на качеството?“ 

5. В  представения ЕЕДОП, част  ІV раздел „Г“ „ Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“, участникът е отговорил с „Не“на въпроса: 
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими 
органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на 
качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. В следваща графа след 
отговор „Не“, участникът следваше да обясни защо и да посочи какви други доказателства 
относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени. 
       
6. В приложената Декларация образец №3, в т.1 и т.2 участникът не е посочил вярното 
обстоятелство. Следвало е да зачертае един от отговорите – „не съм осъден...“ или 
„реабилитиран съм“. 
 
На основание чл.54, ал9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на протокол №`1, беше дадена 

възможност на участника, да представи на комисията нов ЕЕДОП., в който следва да декларира нови 



обстоятелства  и  да посочи отговори на пропуснатите такива, както и да представи Декларация образец 

№3 с посочване на вярното обстоятелство. 

 

ІІІ. Комисията отвори получените за позиция №7 и позиция №9 от „Вертикал 1“ЕООД на 08.08.2018 г. 

запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост и извърши проверка за наличието и редовността 

на представените от участника документи. При проверка на представените документи, комисията 

установи, че са налице следните несъотвествия и за двете позиции: 

1.В представения ЕЕДОП, в част ІІ , раздел „А“, „Информация за  икономическя оператор“, участникът 

не беше посочил вярното обстоятелство.За вида на предприятието,  формално е отбелязан отговор „ДА“, 

но не беше посочено за кое предприятие се отнася. В  т.7  под отговора е посочено определението за вида 

предприятие и участникът следваше да запише вярното обстоятелство. 

2.В  представения ЕЕДОП, част ІІІ, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, 

формално е посочен отговор  „НЕ“, но не беше посочено за кое обстоятелство се отнася. Участникът 

декларира вярното, от следните две обстоятелства: 

 
• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице 

изключение по чл.4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни со бственици. 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3. Изпратеният ЕЕДОП на електронната поща на възложителя не беше подписан от представителя 
на участника. 

На основание чл.54, ал9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на протокол №`1, беше дадена 

възможност на участника, да представи на комисията нов ЕЕДОП., в който следва да декларира нови 

обстоятелства  и  да посочи отговори на пропуснатите такива, както и да се подпише  документа от 

представител на участника. 

ІV. Комисията отвори получените за позиция №7 и позиция №9 от „Ремонт Лифт - М“ЕООД, на 

08.08.2018 г. запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост и извърши проверка за наличието и 

редовността на представените от участника документи. При проверка на представените документи, 

комисията установи, че са налице следните несъотвествия и за двете позиции: 
1.Към приложения Списък с изпълнени услуги, Образец №13, не бяха  приложени описаните на стр.2  пет 
броя удостоверения. 

2.В представения ЕЕДОП, в част ІІ , раздел „А“, „Информация за  икономическя оператор“, участникът 
не беше посочил вярното обстоятелство. За вида на предприятието,  формално е отбелязан отговор „ДА“, 



но не е посочено за кое предприятие се отнася . В  т.7  под отговора е посочено определението за вида 
предприятие и участникът следваше да запише вярното. 

3.В  представения ЕЕДОП, част ІІІ, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, 

формално е посочен отговор  „НЕ“, но не е посочено за кое обстоятелство се отнася.Участникът следваше 

да декларира вярното, от следните две обстоятелства: 

 
• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице 

изключение по чл.4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни со бственици. 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Изпратеният ЕЕДОП на електронната поща на възложителя не беше подписан от представителя 
на участника. 

На основание чл.54, ал9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на протокол №`1, беше дадена 

възможност на участника, да представи на комисията нов ЕЕДОП., в който следва да декларира нови 

обстоятелства  и  да посочи отговори на пропуснатите такива, да се подпише  документа от представител 

на участника, както и да се представят доказателствата посочени на стр.2 към Образец №13. 

V. Комисията отвори получените за позиция №1 и позиция №10 от „Лифтком Сервиз“ЕООД, на 

08.08.2018 г. запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост и извърши проверка за наличието и 

редовността на представените от участника документи. При проверка на представените документи, 

комисията установи, че са налице следните несъотвествия и за двете позиции: 

 
1.В представения ЕЕДОП, в част ІІ , раздел „А“, „Информация за  икономическия оператор“,  за вид на 
предприятието, участникът е посочил отговор „НЕ“. Към отговора  липсва обяснение за това 
обстоятелство.  

2. В   представения ЕЕДОП, в част ІІ , раздел „Б“, „Информация за представители на икономическя 

оператор“ не бяха вписани данни за лицата по чл.40, ал.1 ППЗОП и ЕЕДОП не беше подписан от 

лицата по чл.141, ал.1 и ал.2 от ТЗ. При направена справка в Търговския регистър комисията  установи, 

че лицата, които  управляват „Лифтком Сервиз“ЕООД, заедно и поотделно са Милена Евлогиева Шопова 

и Бисер Пенчев Колев. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 се отнасят за 

лицата, които представляват участника.Декларирането в ЕЕДОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 

и т.7 от ЗОП е лично волеизявление на автора, което трябва да бъде удостоверено с негов подпис.  
 



3. В   представения ЕЕДОП, в част ІІ, раздел „В“,“ „ Информация относно използването на капацитета на 
други субекти“ , участникът не беше посочил  вярното за него обстоятелство, на въпроса: 
„Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор, посочени в част ІV“. 

4. В  представения ЕЕДОП, в част ІІ, раздел „Г“, „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 
икономическият оператор  няма да използва“, участникът не беше отговорил, възнамерява ли да възложи 
на  трети страни  изпълнението на  част  от поръчката. 

5. В   представения ЕЕДОП, в част ІІІ, раздел „В“, „Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на 
интереси или професионално нарушение“, участникът не беше отговорил с „ДА“ или „НЕ“ на въпроса – 
сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на 
конкуренцията. 

 6. В   представения ЕЕДОП, в част ІІІ, раздел „В“, „Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на 
интереси или професионално нарушение“, участникът не беше отговорил с „ДА“ или „НЕ“ на въпроса – 
случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител, да е бил 
предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции, във връзка с 
такава поръчка в миналото. 

7. В представения ЕЕДОП, в част ІV, раздел „В“, „Технически и професионални способности“, т.5, 
участникът не беше отговорил с „ДА“ или „НЕ“ на въпроса –Икономическият оператор ще позволи ли 
извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет  с които разполага, както 
и на мерките за контрол на качеството. 

8. Към Образец №13 (същите са посочени и в част ІV, раздел „В“), участникът е посочил публични 
регистри, където са публикувани доказателства за изпълнените услуги, с предмет сходен с предмета на 
поръчката.  Комисията  отвори посочените адреси, с изключение на един, на който би следвало да бъде 
публикувано доказателството за подписан  договор с ТП „Социално осигуряване“ гр.Варна, с период на 
изпълнение 08.05.2013 г. – 08.05.2016 г. Комисията извърши  справка и в регистъра за възложители в 
АОП, но не намери подписан договор между „Лифтком Сервиз“ЕООД и ТП „Социално осигуряване“ - 
Варна за изпълнение на услугата 2013 г. – 2016 г. Комисията дава възможност на участника да го 
представи на хартиен носител или друг документ, доказващ извършването на абонаментното обслужване 
на асансьорни уредби за периода 2013-2016 г. 

На основание чл.54, ал9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на протокол №`1, беше дадена 

възможност на участника, да представи на комисията нов ЕЕДОП., в който следва да декларира нови 

обстоятелства  и  да посочи отговори на пропуснатите такива, да се подпише  документа от представител 

на участника, както и да се представят доказателствата към Образец №13 

 

На 10.09.2018 г. Комисията проведе свое закрито заседание по разглеждане на допълнително 

представените документи от посочените участници на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, за 

съответствието им  с изискванията към лично състояние и критериите за подбор,  при което установи, че 

всички изискани от участниците документи са представени, попълнени при спазване на установената 

форма и са изпълнени условията на възложителя. 

 Комисията прие Решение да допусне  до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на 

техническото предложение на всички участници..  



След разглеждане на техническото предложение, комисията реши, че всички участници са представили 

техническо предложение в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Комисията счита, че техническите предложения отговарят на изискванията на възложителя и ги 

приема. Предвид обстоятелството, че за позиции с номера 1, 5, 8 и 10  са  подадени по една  

оферта, от участниците „Асансьори“ООД за позиция №5, СД „Вертикал-111-Добрев и сие“ за 

позиция №8 и „Лифтком Сервиз“ЕООД за позиции №1 и №10, комисията не може да приложи 

Методиката за оценка, заложена в документацията и да оцени участниците  по показател К3 

„Предложеиие за изпълнение на поръчката“. 

        За позиция №7 са подадени две оферти от участниците: „Вертикал 1“ЕООД и „Ремонт 

Лифт - М“ЕООД, 

Предвид обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката участва в общата 

оценка като критерий в Методиката за оценка (К3), комисията приложи следната формула: К3 

=Di/D1 х10, където:  

D1=предложение оценено с максимален брой точки от всички участници; 

Di=брой точки за предложението на I-тия участник. 

„10“ е тежестта на показателя К3 в определяне на комплексната оценка. 

За участниците , Комисията, реши: 

 

За „Вертикал 1“ЕООД           К3=10 х 10  = 10 т.  

                                                             10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 

За „Ремонт Лифт М “ЕООД      К3=10 х 10  = 10 т.  

                                                                  10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 

          За позиция №9 са подадени две оферти от участниците: „Вертикал 1“ЕООД и „Ремонт 

Лифт - М“ЕООД, 

Предвид обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката участва в общата 

оценка като критерий в Методиката за оценка (К3), комисията приложи следната формула: К3 

=Di/D1 х10, където:  

D1=предложение оценено с максимален брой точки от всички участници; 

Di=брой точки за предложението на I-тия участник. 

„10“ е тежестта на показателя К3 в определяне на комплексната оценка. 

За участниците , Комисията, реши: 

 

За „Вертикал 1“ЕООД           К3=10 х 10  = 10 т.  



                                                             10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 

За „Ремонт Лифт М “ЕООД      К3=10 х 10  = 10 т.  

                                                                  10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 

Въз основа на констатациите, отразени в протокол №1 и Протокол №2, Комисията реши да допусне до 

разглеждане ценовото предложение на всички участници. 

Комисията насрочи публичното заседание за отваряне на ценовото предложение за 17.09.2018 г. в  14:00 

часа в заседателна зала №216, София, Студентски град, бл.5, ет.2., като съобщение за отваряне на 

ценовото предложение беше публикувано в профила на купувача на 12.09.2018 г. 

 

На.17.09.2018 г. се проведе публичното заседание на комисията за отваряне на плик с надпис 

„Предлагани  ценови параметри“ на което не присъстваха  представители на медиите  и  на участниците. 

След отваряне на пликовете,  Комисията обяви предложените  цени на участниците, както следва: 

1.Участникът „Асансьори“ООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 5  в размер на: 575.00 (петстотин седемдесет и  пет) лева, без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 3.625 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 3% 

Доставно-складови разходи – 3% 

Печалба – 10%. 

2.Участникът СД „ Вертикал -111-Добрев и сие“ е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 8  в размер на: 98.00 (деветдесет и осем) лева, без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 3.80 лв/ч 

Допълнителни разходи – 100 % 

Доставно-складови разходи – 8% 

Печалба – 10%. 

3.Участникът Вертикал 1“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 9  в размер на: 376.00 (триста седемдесет и шест) лева, без ДДС. 

Участникът не е предложил стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка 

4. Участникът „Вертикал 1“ЕООД е предложил:  



Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 7 в размер на: 1378.00 (хиляда, триста седемдесет и осем) лева, без ДДС. 

Участникът не е предложил стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка. 

5. Участникът „Ремонт Лифт-М“ЕООД е предложил: 

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 7   в размер на: 1280.00 (хиляда двеста и осемдесет) лева, без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 3.10  лв./ч. 

Допълнителни разходи – 5% 

Доставно-складови разходи – 5% 

Печалба – 10%. 

6. Участникът „Ремонт Лифт-М“ЕООД е предложил: 

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №9  в размер на 370.00 (триста и седемдесет) лева, без ДДС. 

Часова ставка – 3.10  лв./ч. 

Допълнителни разходи – 5% 

Доставно-складови разходи – 5% 

Печалба – 10%. 

7.Участникът „Лифтком Сервиз“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №.1 в размер на 594.00 (петстотин деветдесет и четири) лева, без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 30.00 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 15% 

Доставно-складови разходи – 15% 

Печалба – 15%. 

8.Участникът „Лифтком Сервиз“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №.10  в размер на 474.00 ( четиристотин седемдесет и четири) лева, .без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 30.00 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 15% 

Доставно-складови разходи – 15% 

Печалба – 15%. 

След оповестяването на Ценовите предложения приключи публичната част от заседанието и 

комисията продължи работата си в закрито заседание. 



Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения  и проверка на съответствията 

им с предварително обявените условия. 

Комисията установи, че ценовите предложения  на „Асансьори“ООД,  СД „Вертикал 

-111-Добрев и сие“,  „ Ремонт Лифт-М“ЕООД и „Лифтком Сервиз“ЕООД отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя и ги допуска до класиране. 

Комисията установи, че подадените ценови предложения на участника „Вертикал 1“ЕООД за 

позиции №7 и №9  не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.. В 

ценовите си предложения по позиции № 7 и № 9, участникът не е посочил стойности на 

ценообразуващите показатели по т.2 от Методиката за оценка на участниците. Комисията 

преценява, че невписване на стойностите на ценообразуващите показатели в ценовото 

предложение е неизпълнение на посочените в Документацията условия за участие в процедурата 

като се счита за непоправим пропуск за участника.Предвид горното Комисията прие 

единодушно   следното    РЕШЕНИЕ: 

Отстранява участника „Вертикал 1“ЕООД от по-нататъшно участие на основание раздел 

VІІ, т.4 на Документацията за участие в процедура, чрез публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка. 

МОТИВИ:  

Участникът е представил ценови оферти по позиции №7 и №9, които не отговарят на условията 

на Възложителя. В ценовите си оферти, участникът не е посочил стойности на 

ценообразуващите показатели, които участват в т.2 от Методиката при оценяване на 

участниците. 

 

Съобразно избрания критерий за възлагане на обществената поръчка „най-ниска цена“ 

комисията пристъпи към класиране, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП. 

За позиция № 1 – гр.София 

Предвид обстоятелството, че за позиция №1 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 

Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Лифтком Сервиз“ЕООД 

като изпълнител по обособена позиция №1 за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град София. 

За позиция  № 5 – клон в гр.Русе 

Предвид обстоятелството, че за позиция №5 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 



Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Асансьори“ООД като 

изпълнител по обособена позиция №5 за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град Русе. 

За позиция  № 7 – клон в гр.Стара Загора. 

Предвид обстоятелството, че за позиция №7 единият от двамата участници „Вертикал 1“ЕООД 

не беше допуснат до класиране, комисията класира „Ремонт - Лифт-М“ЕООД  който е допуснат 

до оценка и класиране. Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един 

участник с оферта отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Ремонт 

Лифт-М“ЕООД като изпълнител по обособена позиция №7 за извършване на услуги по 

абонаментна и текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития 

в град Стара Загора. 

За позиция  № 8 – клон в гр.Ямбол 

Предвид обстоятелството, че за позиция №8 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 

Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника СД „Вертикал -111-Добрев 

и сие“,  като изпълнител по обособена позиция №8 за извършване на услуги по абонаментна и 

текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град Ямбол. 

За позиция  № 9 – клон в гр.Хасково 

Предвид обстоятелството, че за позиция №9 единият от двамата участници „Вертикал 1“ЕООД 

не беше допуснат до класиране, комисията класира „Ремонт  Лифт-М“ЕООД  който е допуснат 

до оценка и класиране. Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един 

участник с оферта отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Ремонт 

Лифт-М“ЕООД като изпълнител по обособена позиция № 9 за извършване на услуги по 

абонаментна и текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития 

в град Хасково. 

За позиция  № 10 - клон в гр.Шумен 

Предвид обстоятелството, че за позиция №10 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 

Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Лифтком Сервиз“ЕООД 

като изпълнител по обособена позиция №10 за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град Шумен. 



 

Комисията предлага на Възложителя да бъдат определени за изпълнители на обществената 

поръчка и да бъдат подписани договори за изпълнение  с класираните  участници:  

 

1.За позиция №1 – „Лифтком Сервиз“ЕООД 

2.За позиция №5 -  „Асансьори“ООД 

3.За позиция №7 -  „Ремонт Лифт – М“ЕООД 

4 За позиция №8 - СД „Вертикал -111-Добрев и сие“, 

5 За позиция №9 – „Ремонт Лифт – М“ЕООД 

6.За позиция №10 – „Лифтком Сервиз“ЕООД. 

 

Предвид обстоятелството, че за позиции с номера № 2, № 3, № 4 и № 6 няма подадени оферти за 

участие в процедурата, Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата за 

посочените позиции, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

Към настоящия доклад прилагаме Протокол № 1 от 09.08.2018 г., Протокол № 2 от 10.09.2018 г. Протокол 

№3 от  17.09.2018 г. от работата на Комисията и цялата документация събрана по време на процедурата. 

Докладът се изготви и подписа от членовете на комисията на  18.09.2018 г. 

 

Комисия: 

Председател:Пенка Савова 

Членове: 

1.Илияна Бешкова 

2.Снежинка Табакова 

Данните са заличени,  
съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД. 

                            
 

 

 

 



 


