Студентски столове и общежития ЕАД
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София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42

УТВЪРЖДАВАМ:
Изп.директор: подпис
(С.Миланов)
30.03.2020 г Данните са заличени
съгласно чл.36а ЗОП

ПРОТОКОЛ №2

От заседанието на Комисия, назначена за разглеждане, оценяване и
класиране на подадените оферти за избор на доставчик на обществена
поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет:
„Периодични

доставки

на

хигиенни

материали,

перилни

и

почистващи препарати, за нуждите на клоновете на „Студентски
столове и общежития“ ЕАД, по десет обособени позиции”.

На 05.03.2020 г., Комисията определена със Заповед №15 от 21.02.2020 г.
на изпълнителния директор на „ССО“ ЕАД, в редовния си състав,
Председател:
Пенка Павлова Савова – юрист, гл. юрисконсулт в „ССО“ ЕАД;
Членове:
Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел” в
„ССО” ЕАД;
Емилия Денчева Партинова – организатор „Вътрешен контрол
„ССО”ЕАД;
в закрито заседание, започна разглеждане на техническите предложения на
допуснатите участници по възходящ ред на обособените позиции.

Комисията прие решение да разгледа техническите оферти на участниците
по другите обособени позиции, по които няма участници в процедурата
като специализирани предприятия за избор на изпълнители на основание
чл.12 от ЗОП. Офертите на участниците по Обособена позиция №2 и
Обособена позиция №4 за които има подадени документи по чл.12 от ЗОП,
ще бъдат разгледани след изтичане на срока по чл.59, ал.9 от ППЗОП.

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

УЧАСТНИК ЕТ „ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ“.

След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.
Участникът е посочил, че разполага с постоянна складова наличност на
предлаганите артикули и притежава собствени транспортни средства. За
всяка доставка ще се изготвят фактури и приемателно-предавателни
протоколи. Фирмата на участника е сертифицирана по ISO 9001:2008 и е
покрила стандарт ISO 9001: 2015.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го

допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

УЧАСТНИК ЕТ „ИВЕДА – ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ“.
След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът е посочил, че разполага със складова база и два магазина.
Разполага със складова наличност на предлаганите артикули. При
изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

УЧАСТНИК „ПЕРУН ККБ“ЕООД.

След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.
Участникът е посочил, че разполага със складова база и софтуер за следене
на количествата. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015 и има
изградена система за контрол на качеството. Разполага с три товарни
автомобила и квалифициран персонал за изпълнение на договора.
Разполага с персонал отговорен за логистиката. Всяка доставка ще бъде
придружена с фактури и приемо-предавателни протоколи.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

1.УЧАСТНИК „ПЕРУН ККБ“ЕООД.
След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.

Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.
Участникът е посочил, че разполага със складова база и софтуер за следене
на количествата. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015 и има
изградена система за контрол на качеството. Разполага с три товарни
автомобила и квалифициран персонал за изпълнение на договора.
Разполага с персонал отговорен за логистиката. Всяка доставка ще бъде
придружена с фактури и приемо-предавателни протоколи.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

2.УЧАСТНИК КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“.
След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в повечето
градове в страната. Обектите са оборудвани с всички необходими
технологични

машини,

софтуер,

висококвалифициран

персонал,

инструменти , което напълно обезпечава изпълнение на големи поръчки в
кратки срокове. Особено внимание е обърнато на вътрешния контрол,
включващ елементите: контролна среда, управление на риска, контролни
дейности, информация, комуникация и мониторинг. Участникът ще
използва индивидуален подход при прилагането на елементите. В
Кооперацията е внедрена и поддържана Система

за управление на

качеството в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 9001:2015 и с
Политиката по качество на дружеството. Екипът на Кооперация „Панда“
ще поддържа контакт с Възложителя на работни срещи за обсъждане
начините на комуникация и организация на работата. За най-лесна и
ефективна комуникация предложението е да бъде по телефона, размяна на
електронни съобщения и имейли. Участникът разполага със специализиран
автопарк. Разполага с материално-техническа база включваща оборудвани
офиси, техника, достъп до интернет. Задачите и отговорностите са
разпределени по експерти, които ще отговарят за изпълнението на
различните дейности, предмет на настоящата поръчка. Участникът е
направил анализ на потенциалните рискове, които могат да възникнат и
да окажат влияние върху изпълнението на договора. Посочени са мерки за
недопускане/предотвратяване на рисковете и мерки за преодоляване
последиците при проявлението им.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

3. УЧАСТНИК „ОРБИТА“ЕООД.

След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.
Участникът посочва, че може да доставя цялата номенклатура, посочена в
техническата спецификация. При доставка на некачествени и/или
повредени артикули ще ги заменя с нови за своя сметка в срок.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

УЧАСТНИК „КРИСТИАН 2015“ЕООД
След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;

3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.
Участникът посочва, че може да доставя цялата номенклатура, посочена в
техническата спецификация.

При доставка на некачествени и/или

повредени артикули ще ги заменя с нови за своя сметка в срок. При
изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

ДЕСЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

1.УЧАСТНИК КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“.

След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти в повечето
градове в страната. Обектите са оборудвани с всички необходими
технологични

машини,

софтуер,

висококвалифициран

персонал,

инструменти , което напълно обезпечава изпълнение на големи поръчки в
кратки срокове. Особено внимание е обърнато на вътрешния контрол,
включващ елементите: контролна среда, управление на риска, контролни
дейности, информация, комуникация и мониторинг. Участникът ще
използва индивидуален подход при прилагането на елементите. В
Кооперацията е внедрена и поддържана Система

за управление на

качеството в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 9001:2015 и с
Политиката по качество на дружеството. Екипът на Кооперация „Панда“
ще поддържа контакт с Възложителя на работни срещи за обсъждане
начините на комуникация и организация на работата. За най-лесна и
ефективна комуникация предложението е да бъде по телефона, размяна на
електронни съобщения и имейли. Участникът разполага със специализиран
автопарк. Разполага с материално-техническа база включваща оборудвани
офиси, техника, достъп до интернет. Задачите и отговорностите са
разпределени по експерти, които ще отговарят за изпълнението на
различните дейности, предмет на настоящата поръчка. Участникът е
направил анализ на потенциалните рискове, които могат да възникнат и
да окажат влияние върху изпълнението на договора. Посочени са мерки за
недопускане/предотвратяване на рисковете и мерки за преодоляване
последиците при проявлението им.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

2. УЧАСТНИК „ИВАН КОСТОВ – ИВКО“ООД.

След преглед на техническото предложение на участника, Комисията
установи, че същото е изготвено съгласно Образец №2 и отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Обявата за
откриване на процедурата.
Техническото предложение включва:
1.Предложение за изпълнение на поръчката;
2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на
заявката; ;
3. Участникът няма да ползва подизпълнители;
4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни;
5. Декларация за срока на валидност на офертата.
Участникът посочва, че може да доставя цялата номенклатура, посочена в
техническата спецификация.

При доставка на некачествени и/или

повредени артикули ще ги заменя с нови за своя сметка в срок. При
изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд. Всички хигиенни материали ще са пакетирани и етикирани
Опаковките ще са здрави с етикети на български език и ще съдържат
информация за вида на продукта, производителя и качеството. Участникът
притежава

необходимите

сертификати

за

произход,

издадени

от

производителите.
Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение,
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го
допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка
„най-ниска цена“.

Въз основа на извършените действия и проведеното разглеждане на
техническите предложения на участници, Комисията прие решение на
следващото

си

заседание

да

разгледа

ценовите

допуснатите участници, като ги оцени и класира.

предложения на

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички
членове на комисията без възражения.

Комисия: 1. Пенка Савова - подпис

2. Илияна Бешкова - подпис

3. Емилия Партинова – подпис

Данните са заличени съгласно чл.36а ЗОП

