
 

 

 

 Студентски столове и общежития ЕАД 

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

 

Вх.№ 448 / 16.07.2021 г. 

 

 

ДО                                                                      УТВЪРЖДАВАМ ДОКЛАДА:  

Г-Н СЕРГЕЙ МИЛАНОВ                             Дата на утвърждаване:16.07.2021 г. 

ИЗП. ДИРЕКТОР  НА                                    Изпълнителен директор: (подпис) 

«СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И                                (Сергей Миланов) 

ОБЩЕЖИТИЯ»ЕАД  

                                                                                                
 

                                          Д  О  К  Л  А  Д 

 

 

         От работата на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, съгласно Рамково споразумение № 88/30.09.2020 г., с 

предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни 

модули за обзавеждане на студентски общежития, находящи се на 

територията на районите за планиране Южен централен, Югозападен и 

Северозападен, по обособена позиция №3, за обект клон в гр. Пловдив, 

Студентско общежитие «Чайка2».  

 

                         УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН МИЛАНОВ, 

 

         На 15.07.2021г. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, назначена със заповед № 53 от 15.07.2021 г., започна своята 

работа по изпратената покана, изх. № 144/08.07.2021г. до потенциални 

изпълнители по рамково споразумение № 88/30.09.2020 г. за обособена 

позиция №3 - изпълнение на конкретно техническо задание за обект в гр. 

Пловдив, Студентско общежитие „Чайка 2“, доставка и монтаж на мебели. 



 

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията: 

Председател: Пенка Павлова Савова – гл. юрисконсулт, ССО ЕАД; 

Членове: 

 Павлинка Христозкова Димитрова – икономист, Ст. счетоводител „Финансов 

отдел“, ССО ЕАД; 

Снежинка Атанасова Табакова – техник, строителство, ССО ЕАД. 

Комисията в открито заседание извърши предвидените в закона действия по 

отношение на получените 3 (три) броя запечатани, непрозрачни и надписани 

опаковки, с ненарушена цялост и вписани в деловодството в Регистър за 

обществени поръчки, до определения за подаване на офертите краен срок - 

16:00 часа на  14.07.2021 г., подадени за участие във вътрешен конкурентен 

избор. 

Действията на комисията са отразени в един протокол – издаден на 15.07.         

2021 г. и приключен на  16.07.2021 г. в 10:00 часа. 

Видно от приложения протокол, процедурата  се е развила по следния начин: 

За участие  във вътрешния конкурентен избор са подадени три оферти  от:                    

„ФИЛДЕКОР“ ЕООД, с вх.№ 324/13.07.2021г., 11:30 часа; 

„ АМО“ ЕООД, с вх.№ 325/14.07.2021г., 13:00 часа; 

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, вх.№ 326/14.07.2021г., 13:10 

часа. 

При преглед на съответствието с изискванията на възложителя се установи 

следното:  

1.Участникът „Филдекор“ЕООД, в отговор на поканата като потенциален 

изпълнител е подал оферта съдържаща следната документация: Опис на 

представените документи, приложени в офертата; Оферта за сключване на 

конкретен договор по Рамково споразумение №88/30.098.2020 г., подписана от 

управителя и положен печат на фирмата на участника. В офертата са посочени 

административни сведения за участника – седалище и адрес на управление на 

фирмата, имената на управляващия, телефон, факс, електронен адрес, 

обслужваща банка и банкова сметка.  Приложена е Декларация за липса на 



обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП; Предложение за срок за изпълнение на 

поръчката; Техническо предложение; Ценово предложение; Количествена 

спецификация.  

Прегледът на офертата показа, че в нея се съдържа следното предложение за 

изпълнение на поръчката, необходимо за оценка на офертата: 

- общо артикули – 2381 броя, съгласно количествената спецификация; 

- срок за изпълнение на поръчката – 14  календарни дни; 

- предлагана цена: обща стойност 214 240.83 лева, без ДДС;  

- предлагана цена: обща стойност 257 089. 00 лева, с включен ДДС; 

- авансово плащане - 50% - в срок до 7 дни след подписване на договора. 

Комисията счете, че приложеното Техническо предложение за организация на 

работата,  отговаря на заложените  изисквания на Възложителя за изпълнение 

на работите по поръчката. Посочени са конкретните дейности при изпълнение 

на поръчката, които включват:  

1. Приемане на всяка  отделна поръчка, възложена от Възложителя; 

2. Изготвяне на спецификация, съгласно нуждите на поръчката; 

3. Закупуване на необходимите производствени материали; 

4. Изготвяне на спецификация за пускане в производство на необходимите и 

заявени от Възложителя количества мебели; 

5. Производствени процес на мебелите – разкрой, рязане, кантиране и 

разпробиване на детайли, почистване, сглобяване на заготовки, транспортна 

опаковка. 

6. Изготвяне на графици за транспортиране на мебелите; 

7. Транспортиране на мебелите до общежитието; 

8. Разтоварване на мебелите/ заготовки и разнасянето им по помещения; 

9. Сформиране на екипи от монтажници по помещенията – според 

количеството на мебелите; 

10. Монтаж на мебелите в помещенията; 

11. Подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ монтажа на 

мебелите. 

В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на уведомление за наличие на 



повреда/дефект на доставени по договора мебели, изпълнителят ще изпрати 

специалисти за отстраняването им. В срок не по-дълъг от 15 работни дни ще 

бъдат отстранени повредите/дефектите. При невъзможност за отстраняване на 

дефекти/повреди и при липса на виновно поведение на ползвателите, в срок от 

20 работни дни, ще бъдат заменяни с нови. 

Предложението на изпълнителя за гаранционен срок за доставените мебели е 36 

(тридесет и шест) месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на 

подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ монтажа на 

мебелите. 

Комисията се запозна с количествено-стойностната сметка, приложена към 

ценовото предложение, като извърши сравнение на посочените в настоящето 

производство цени и тези заложени от участника в направеното от него 

предложение по време на процедурата за сключване на Рамковото 

споразумение. Участникът е спазил задължителното изискване, посочените 

цени да бъдат не по-високи от тези предложени по време на процедурата за 

сключване на споразумението. Участникът е спазил и изискването 

предложеният срок за изпълнение да не бъде по-висок от предложението му 

направено при участие в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 

След запознаване с офертата на участника, поради редовност на 

документацията, комисията единодушно прие решение да го допусне до оценка 

и класиране. 

 

2.Участникът „АМО“ ЕООД, в отговор на поканата, като потенциален 

изпълнител е подал оферта съдържаща следната документация: 

Придружително писмо с опис на представените документи, приложени към 

офертата, с подпис на  управителя и  положен печат на фирмата на участника.; 

Оферта за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение 

№88/30.098.2020 г. В офертата са посочени административни сведения за 

участника – седалище и адрес на управление на фирмата, имената на 

управляващия, телефон, факс, електронен адрес, обслужваща банка и банкова 

сметка.  Приложена е Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 от 



ЗОП; Предложение за срок за изпълнение на поръчката; Техническо 

предложение; Количествена спецификация.  

Прегледът на офертата показа, че в нея се съдържа следното предложение за 

изпълнение на поръчката, необходимо за оценка на офертата: 

- общо артикули – 2381 броя, съгласно количествената спецификация; 

- срок за изпълнение на поръчката – 24  календарни дни; 

- количествена спецификация с посочени единични цени с ДДС за един 

брой артикул и обща стойност за всеки артикул. 

- авансово плащане - 50% - в срок до 7 дни след подписване на договора. 

В количествената спецификация липсва изчисление за общата стойност за 

всички артикули. 

След преглед на Техническото предложение за организация на работата, 

комисията счете, че същото отговаря на заложените изисквания на 

Възложителя за изпълнение на работите по поръчката. Посочени са 

конкретните дейности при изпълнение на поръчката, които включват:  

1.организация на персонала – разпределение на персонала и определяне на 

конкретните ангажименти на лицата, отговорни за изпълнение на поръчката; 

2.организация на персонала при извършване на дейностите по доставка, 

монтаж, вътрешен контрол и мониторинг, с цел качествено изпълнение на 

предмета на поръчката. 

3.организация на персонала при осигуряване и спазване  на здравословни и 

безопасни условия на труд. 

4.организация на персонала при дейности по комуникация с възложителя по 

време на процесите по приемане на заявка, доставка, монтаж и гаранционна 

поддръжка на оборудването. 

5.организация на персонала при дейностите по гаранционна поддръжка на 

доставените мебели. 

Участникът е описал подробно конкретните ангажименти на лицата по 

извършване на посочените по-горе дейности. Посочени са имената и 

длъжностите на лицата, отговарящи за дейностите по изпълнение на поръчката. 

Обърнато е внимание на материалите, които ще се влагат в производството. 



Описани са актове, норми и наредби, които ще се спазват при извършване на 

дейностите, предмет на поръчката. 

Предложеният гаранционен срок за поддръжка, съгласно офертното 

предложение е 60 месеца. 

Участникът е спазил и изискването предложеният срок за изпълнение да не 

бъде по-висок от предложението му направено при участие в процедурата за 

сключване на рамковото споразумение. 

Комисията се запозна с количествено-стойностната сметка, приложена към 

офертата, като извърши сравнение на посочените в настоящето производство 

цени и тези заложени от участника в направеното от него предложение по 

време на процедурата за сключване на Рамковото споразумение. Участникът не 

е спазил задължителното изискване, посочените цени да бъдат не по-високи от 

тези предложени по време на процедурата за сключване на споразумението. 

В т.6 на спецификацията е записан артикул „Работен стол“. Посочената цена за 

един брой в настоящата процедура е 90.00 лева с ДДС. В ценовото си 

предложение при участие в процедурата за подписване на Рамковото 

споразумение, за артикул „Работен стол“, участникът е посочил цена за един 

брой 88.80 лева с ДДС, т.е. посочената цена в настоящето производство е по-

висока, от цената по проведената процедура за подписване на Рамково 

споразумение.  

Комисията констатира, че участникът е нарушил изискването на т.11, р. ІІ от 

част V на документацията, при изготвяне на офертата си по повод сключването 

на конкретен договор за обществена поръчка, потенциалният изпълнител по 

рамковото споразумение да предлага цени на отделните видове артикули не по-

високи от предложените в ценовото предложение в процедурата за подписване 

на Рамковото споразумение. 

Комисията прие решение, да предложи на възложителя, на основание чл.107, 

т.1 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата, „АМО“ЕООД, поради 

неизпълнение на изискването на т.11, р. ІІ, част V на документацията в 

процедурата за подписване на рамковото споразумение. 

 



 

3.Участникът „БЪЛГАРСКА УЧИЛЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД, в отговор на 

поканата, като потенциален изпълнител е подал оферта съдържаща следната 

документация 

Оферта за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение 

№88/30.09.2020 г., с подпис на  управителя и положен печат на фирмата на 

участника. В офертата са посочени административни сведения за участника – 

седалище и адрес на управление на фирмата, имената на управляващия, 

телефон, факс, електронен адрес, обслужваща банка и банкова сметка.  

Приложени са Декларации за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП за 

двамата управители; Декларация за срок на валидност на офертата. Декларация 

за начин за плащане; Предложение за срок за изпълнение на поръчката; 

Техническо предложение; Ценово предложение; Количествена спецификация.  

Прегледът на офертата показа, че в нея се съдържа следното предложение за 

изпълнение на поръчката, необходимо за оценка на офертата: 

- общо артикули – 2381 броя, съгласно количествената спецификация; 

- срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни; 

- предлагана цена: обща стойност 179 154.33 лева, без ДДС;  

- предлагана цена: обща стойност 214 985.20 лева, с ДДС; 

- авансово плащане - 50% - в срок до 7 дни след подписване на договора. 

След преглед на Техническото предложение за организация на работата, 

комисията счете, че същото отговаря на заложените изисквания на 

Възложителя за изпълнение на работите по поръчката. Приложена е 

Обяснителна записка с планираната технология; организация на работата; 

описана е последователността на дейностите при изпълнение на обществената 

поръчка. Посочени са конкретните етапи  при организация на изпълнение на 

поръчката, които включват:  

1 - ви етап – проектиране, включващо уточняване  на вида на изделията според 

техническите изисквания на възложителя, определяне на цветовете; среща с 

представители на възложителя и уточняване на детайлите по доставката. 

2-ри етап – производство, включващо прецизиране на графика на дейностите, 



конструктивна разработка на изделията, доставка на материали, първична 

обработка на детайлите, сглобяване на изделията. 

3-ти етап -  подготовка за експедиция – почистване на готовите изделия, 

опаковане, складиране. 

4-ти етап – доставка до обекта, включваща организиране, товарене, определяне 

на маршрута за транспортиране и времето на тръгване и пристигане. 

5-ти етап – монтаж на изделията в помещенията.  

6-ти етап –предаване на обекта; преглед на артикулите; подписване на протокол 

за приемане и предаване. 

Описани са дейностите по гаранционна поддръжка на мебелите. 

Към техническото предложение са приложени: 

Приложение №2 с описание на Мерки за контрол на качеството; 

Приложение №3, включващо Програма за управлението на риска. 

Приложение №4 – Списък на автомобилите. Транспортна схема за доставките. 

Приложение №5 – календарен график за изпълнение на доставките за всички 

етапи от цикъла. 

Комисията се запозна с количествено-стойностната сметка, приложена към 

ценовото предложение, като извърши сравнение на посочените в настоящето 

производство цени и тези заложени от участника в направеното от него 

предложение по време на процедурата за сключване на Рамковото 

споразумение. Участникът е спазил задължителното изискване, посочените 

цени да бъдат не по-високи от тези предложени по време на процедурата за 

сключване на споразумението. 

Прегледът на офертата показа, че участникът не е спазил  изискването 

предложеният срок за изпълнение да не бъде по-висок от предложението му 

направено при участие в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 

В Таблица 2, която е част от Техническото предложение, участникът е посочил 

срок за доставка и монтаж  - 30 календарни дни. В предложението му направено 

в процедурата за подписване на Рамково споразумение, за изпълнение на  

 

 



поръчката е записано 24 календарни дни. 

Комисията констатира, че участникът е нарушил изискването на т.3, р. ІІ на 

Рамковото споразумение и определените в поканата от възложителя условия за 

изпълнение на конкретните договори, изречение последно, при изготвяне на 

офертата си по повод сключването на конкретен договор за обществена 

поръчка, потенциалният изпълнител по рамковото споразумение да предложи 

срок за доставка не по-дълъг от посочения в т.5 на Техническото предложение 

на участника в откритата процедура. 

Комисията прие решение, да предложи на възложителя, на основание чл.107, 

т.1 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата, „Българска училищна 

индустрия“ ООД, поради неизпълнение на изискването на т.3, р. ІІ на 

Рамковото споразумение №88 подписано  на 30.09.2020 г. и посоченото 

изискване в поканата, изх.№ 144/08.07.2021 г. 

Поради допускане за оценка и класиране на един участник подал оферта, 

Комисията не приложи методиката за оценка към офертите на потенциалните 

изпълнители, допуснати до класиране. Посоченото обстоятелство дава 

основание на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените 

оферти, да предложи на Възложителя участникът „ФИЛДЕКОР“ ЕООД, да 

бъде избран за изпълнител на поръчката, с когото да сключи договор за 

изпълнение. 

       Приложено представяме на Вашето внимание протокол от 15.07.2021г., 

отразяващ  работата на Комисията, назначена със заповед № 53 / 15.07. 2021г. 

 

Комисия в състав: 

 

Пенка Савова  (подпис) 

 

Павлинка Димитрова (подпис) 

 

Снежинка Табакова (подпис)                                                   

               Данните са заличени съгласно чл.37 ЗОП. 


