
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

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

 
 
 
                           
                                                  П Р О Т О К О Л 

        На 16.10.2018г.  в  административната сграда на „С С О”ЕАД, гр. София, Студентски  град, 

бл.5, ет.2, заседателна зала - стая № 216, комисия в състав:  

 

Председател:  

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт  в  С С О  ЕАД; 

         Членове:  

 Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л  Финансов отдел  в  ССО ЕАД; 

 Галина Иванова Пешева – технически изпълнител в  ССО  ЕАД.   

                                                                 

определена със Заповед № 85 от 15.10.2018 г. на изпълнителния директор на „С С О” ЕАД, се събра да  

разгледа  офертите за участие по трите обособени позиции и да проведе преговорите с поканените 

участници в процедурата на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка, открита на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 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 

три обособени позиции“  .  

 

Обособена позиция №1:„Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и  

текуща  поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в сградите в клон в град Велико 

Търново“; 

Обособена позиция №2:„Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и  

текуща  поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в сградите в клон в град Пловдив“; 

Обособена позиция №3:„Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и  

текуща  поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в сградите в клон в град Сливен“. 

 



 

Процедурата е открита с Решение №80/05.10.2018 г. на изпълнителния директор на „Студентски 

столове и общежития“ЕАД, публикувано с ID № 872296 в РОП. С посоченото решение, 

Възложителят одобрява поканата за участие в процедурата. Изготвени са три покани с 

нормативно установеното съдържание по чл.64, ал.2 от ЗОП. 

По обособена позиция №1 е отправена покана с наш изх.№ 205/08.10.2018 г. до „Деник 

Лифт“ЕООД по куриер. По обособена позиция №2 е отправена покана с наш изх.№ 

206/08.10.2018 г. до „ЕСК“ ООД по куриер. По обособена позиция №3 е отправена покана с наш 

изх.№ 204/08.10.2018 г. до СД „Вертикал-111-Добрев и Сие“, получена на ръка на 08.10.2018 г. 

от управителя на дружеството г-н Георги Иванов Добрев. 

Срокът за получаване оферти за участие е следния:  

За „Деник Лифт“ЕООД – 16.10.2018 г. 

За „ЕСК“ ООД – 15.10.2018 г. 

За СД „Вертикал – 111-Добрев и Сие“  - 15.10.2018 г. 

 

В определения срок в деловодството на дружеството  са постъпили три оферти за участие в 

процедурата, запечатани в непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, а именно: 

№1 – Вх.№ 177/16.10.2018 г. в 10:00 часа – „Деник Лифт“ЕООД, по обособена позиция № 1 от 

процедурата; 

№2 – Вх.№176/12.10.2018г.в 15:00 часа – „ЕСК“ООД, по обособена позиция №2  от процедурата; 

№3 – Вх.№ 175/10.10.2018 г.в 11:00 ч.часа – СД „Вертикал  - 111-Добрев и Сие по обособена 

позиция №3 от процедурата. 

 

В установения час за започване работата на комисията 16.10.2018 г. в 10:00 ч., председателят на 

комисията откри заседанието за провеждане на преговорите. Председателят установи, че 

присъстват всички редовни членове на комисия и привличането на резервни членове не е 

необходимо. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха декларации за липса на 

материален и частен интерес и свързаност с участниците, по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закона за 

обществените поръчки.   

След откриване на заседанието, в  10:05 ч.  се получи обаждане на телефона на члена  на комисията  г-жа 

Илияна Бешкова  от представител на поканения участник „ЕСК“ООД  от гр.Пловдив - г-н Георги Борисов 

Илиев. Същият заяви, че дружество „ЕСК“ООД  оттегля офертата си, няма да участва в процедурата и 

няма да изпрати представител за преговори.  

В съответствие с направеното устно изявление, Комисията прие решение, офертата на поканения 

участник „ЕСК“ООД от гр.Пловдив,  да не бъде отваряна  и  разглеждана, а производството  по обособена 

позиция № 2 да бъде прекратено.  



 

 

 

 

І ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.                                                 

Комисията пристъпи към провеждане на преговорите с участниците по реда на постъпване на офертите 

отваряне  съобразно входящия номер, поставен върху опаковката и отразен във входящия регистър за 

обществените поръчки на „Студентски столове и общежития" ЕАД. Комисията не приложи реда по чл.67, 

ал.1 от ППЗОП – да определя поредността на провеждане на преговорите чрез жребий, тъй като за всяка 

обособена позиция от процедурата е поканен по еднн  участник.  

1.Комисията започна преговори с поканения участник  СД „Вертикал – 111-Добрев и сие“ – 

гр.Ямбол. На заседанието се покани  за участие и провеждане на преговорите управителя на 

дружеството -   г-н Георги Иванов Добрев. 

Председателят пристъпи към отваряне н на офертата на участника. Комисията започна преглед на 

представените с офертата  документи и установи, че са представени всички необходими документи и 

същите отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до участника покана, 

съдържаща условиятаза участие в настоящата процедура. 

Комисията пристъпи към проверка за наличие на минимално съдържание на офертата, съгласно 

изискванията на чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и поканата за участие в обществената поръчка, както и за 

съответствието на представените документи в офертата на участника с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени отг Възложителя. Комисията констатира, че участникът е приложил 

всички  необходими документи, посочени в поканата за участие  и доказва съответствието с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор. Критерият за оценяване на офертата е „най-ниска цена“ 

поради което техническото предложение на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде 

разгледано за съответствие с предварително обявените от възложителя условия.След като разгледа 

техническото предложение подадено от участника, комисията установи, че същото съответства на 

предварително обявените условия, поради което и ценовото предложение на участника може да бъде 

разгледано.  

Участникът СД„Вертикал-111-Добрев и Сие“  е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичната цена за асансьора по 

обособена позиция №.3  в размер на 50.00 лева, без ДДС. 

Стойности на показателите: 

Часова ставка – 3.80 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 100% 

Доставно-складови разходи – 8% 

Печалба - 10% 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника СД „Вертикал-111-Добрев и Сие“ е 

в рамките на максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на изискванията на 

възложителя. 



 

 

 

Комисията пристъпи към провеждане на преговорите с поканения участник по обособена 

позиция №3. Подробно бяха обсъдени практическите действия при  аварии на асансьорите, както 

и правата и задълженията на страните  по време на изпълнение на договора. 

2.Комисията започна преговори с поканения участник „Деник Лифт“ЕООД. На заседанието 

присъстваше управителя на дружеството г-н Николай Костадинов Николов. 

Председателят пристъпи към отваряне н на офертата на участника.Комисията започна преглед на 

представените с офертата  документи и установи, че са представени всички необходими документи и 

същите отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до участника покана, 

съдържаща условията за участие в настоящата процедура. 

Комисията пристъпи към проверка за наличие на минимално съдържание на офертата, съгласно 

изискванията на чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и поканата за участие в обществената поръчка, както и за 

съответствието на представените документи в офертата на участника с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира, че участникът е приложил 

всички  необходими документи, посочени в поканата за участие  и доказва съответствието с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор. Критерият за оценяване на офертата е „най-ниска цена“  

поради което техническото предложение на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде 

разгледано за съответствие с предварително обявените от възложителя условия.След като разгледа 

техническото предложение подадено от участника, комисията установи, че същото съответства на 

предварително обявените условия, поради което и ценовото предложение на участника може да бъде 

разгледано.  

Участникът „Деник Лифт“ ЕООД е предложил:  

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

обособена позиция №.1 в размер на 300.00 лева, без ДДС. 

Стойности на показателите: 

Часова ставка – 1.20 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 10% 

Доставно-складови разходи – 10% 

Печалба - 10% 

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Деник Лифт“ЕООД е в рамките на 

максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на изискванията на възложителя. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговорите с поканения участник по обособена 

позиция №1. Подробно бяха обсъдени практическите действия при  аварии на асансьорите, както 

и правата и задълженията на страните  по време на изпълнение на договора. 

 

 



 

 

Настоящият протокол отразява извършените от комисията действия, направените предложения 

и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне.С извършване на 

гореописаните действия работата на Комисията приключи. 

 

Комисията взе горните решения единодушно.по направените констатации и решения не бяха заявени 

особени мнения. 

 

Комисията приключи своята работа на 17.10.2018 г.в 11:00 ч. 

Настоящият протокол е изготвен в четири екземпляра – по един за всяка страна. 

       

                                                                                                                                                                                      

СД “Вертикал-111-Добрев и Сие“: 

                                                                                     (Георги Добрев)     (п) 

   Комисия:                                                                         „Деник Лифт“ЕООД:                                                               

 1.  П.Савова       (п)                                                                (Николай Николов)   (п) 

 2.  Ил.Бешкова   (п)                                                  

  3. Г.Пешева      (п)                                                          

                                        

                                           

   Данните са заличени, съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД, вр.чл.45, ал.5 от ЗОП. 
 


