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        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 21.02.2020г. 

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 ценовите предложения на 

допуснатите участници с Протокол №2, по възходящ ред на обособените 

позиции, с номера: ОП № 1, ОП №3, ОП №5, ОП №7, ОП №9 и ОП №10. 



 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК  ЕТ „ ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ“.  

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 1 004.21 (хиляда  и четири лева и 21 ст.) лв., без включен 

ДДС, за артикулите включени в обособената позиция, която предложена 

сума не е по.-висока от прогнозната стойност определена от Възложителя.  

Участието в оценяването на офертата по позицията е на един участник и 

Комисията не може да приложи Методиката за оценка на офертите, поради 

което класира участника ЕТ „ВАДИАС – Васил Димитров“ като 

изпълнител за сключване на договора по ПЪРВА обособена позиция. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник ЕТ „ ВАДИАС – ВАСИЛ 

ДИМИТРОВ“. 

 

 ПО ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК ЕТ „ИВЕДА – ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ“.  

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 2 627.95 (две хиляди, шестстотин двадесет и седем  лева и 

95 ст.) лв. без включен ДДС за артикулите включени в обособената 

позиция, която предложена сума не е по.-висока от прогнозната стойност 

определена от Възложителя. Поради участие в оценяването на офертата на 

един участник за позицията, Комисията не може да приложи Методиката 

за оценка на офертите, поради което класира участника ЕТ „ИВЕДА – 

ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ“ като изпълнител за сключване на договора по 

ТРЕТА обособена позиция. 



Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник ЕТ „ ИВЕДА – ДИМИТЪР 

ДЕНЧЕВ“. 

 

ПО ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК  „ПЕРУН ККБ“ЕООД 

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 6 304.98 ( шест хиляди, триста и  четири лева и 98 ст.) лв. 

без включен ДДС за артикулите включени в обособената позиция, която 

предложена сума не е по.-висока от прогнозната стойност определена от 

Възложителя. Поради участие в оценяването на офертата на един участник 

за позицията, Комисията не може да приложи Методиката за оценка на 

офертите, поради което класира участника „ПЕРУН ККБ“ЕООД“ като 

изпълнител за сключване на договора по ПЕТА обособена позиция. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник  „ПЕРУН ККБ“ЕООД. 

 

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

По седма обособена позиция, Комисията разгледа ценовите предложения 

на следните участници: 

1.„Перун ККБ“ЕООД – предложило обща стойност на поръчката в размер 

на 6867.00 лв. 

2. Кооперация „Панда“ – предложила обща стойност на поръчката в размер 

на 9166.95 лв. 

3. „Орбита“ ЕООД – предложило обща стойност на поръчката в размер на 

6023.10 лв. 



По всяко от така изброените предложения комисията извършва проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените от Възложителя условия и проверява наличието на 

обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП, дали съответното предложение в 

офертата на конкретен участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. След преглед на ценовите предложения на 

участниците по седма обособена позиция, Комисията установи, че 

ценовото предложение на участника „Орбита“ ЕООД, е с повече от 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. 

Комисията прие Решение, преди да пристъпи към извършване на оценка по 

показател „Ценово предложение“, по седма обособена позиция, да поиска 

от „ОРБИТА“ЕООД, участник по обособената позиция, на основание 

чл.72, ал.1 от ЗОП, да представи подробна  писмена обосновка за начина 

на образуване на цените за изпълнение на обществената поръчка. В 5-

дневен срок от получаване на искането, участникът следва да представи 

писмена обосновка запечатана в плик и адресирана до Комисията на адрес: 

гр. София, Студентски град, бл.5, ет.2, деловодство или на електронния 

адрес на Възложителя. 

 

ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК  „КРИСТИАН 2015“ЕООД 

Ценовото предложение на участника е в съответствие с изискванията на 

Възложителя за участие в процедурата. Участникът е предложил общата 

сума в размер на 1586.91 (хиляда петстотин осемдесет и шест лева  и 91 

ст.) лв. без включен ДДС за артикулите включени в обособената позиция, 

която не е по.-висока от прогнозната стойност определена от Възложителя. 

Поради участие в оценяването на офертата на един участник за позицията, 

Комисията не може да приложи Методиката за оценка на офертите, поради 



което класира участника „КРИСТИАН 2015“ЕООД“ като изпълнител за 

сключване на договора по ДЕВЕТА обособена позиция. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник  „КРИСТИАН 2015“ЕООД. 

 

ДЕСЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

По десета обособена позиция, Комисията разгледа ценовите предложения 

на следните участници: 

1.  Кооперация „Панда“ – предложила обща стойност на поръчката в 

размер на 9536.75 лв. 

2. „Иван Костов – ИВКО“ООД – предложило обща стойност на поръчката  

6893.69 лв. 

По всяко от така изброените предложения комисията извършва проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените от Възложителя условия и проверява наличието на 

обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП, дали съответното предложение в 

офертата на конкретен участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. След преглед на ценовите предложения на 

участниците по десета обособена позиция, Комисията установи, че 

ценовото предложение на участника „Иван Костов - ИВКО“ ООД, е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от  стойността на предложението на 

останалия участник по същия показател за оценка. 

 

Комисията прие Решение, преди да пристъпи към извършване на оценка по 

показател „Ценово предложение“, по десета обособена позиция, да поиска 

от „Иван Костов - ИВКО“ООД, участник по обособената позиция, на 

основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да представи подробна  писмена обосновка 

за начина на образуване на цените за изпълнение на обществената поръчка. 



В 5-дневен срок от получаване на искането, участникът следва да 

представи писмена обосновка запечатана в плик и адресирана до 

Комисията на адрес: гр. София, Студентски град, бл.5, ет.2, деловодство, 

или на електронния адрес на Възложителя. 

 

На 10.03.2020 г., Комисията продължи своята работа, като установи, че на                                                   

06.03.2020г. в съответствие с констатациите в настоящия протокол и в 

изпълнение на чл.72, ал.1 от ЗОП, до участника „Орбита“ ЕООД е 

изпратено искане за представяне на подробна писмена обосновка относно 

начина на образуване на предложената от него цена. Писмото е изпратено 

на електронния адрес на участника, посочен в офертата му. Указаният срок 

за представяне на обосновката е 5 (пет) дни, считано от получаване на 

искането. В указания срок в деловодството на „Студентски столове и 

общежития“ ЕАД е постъпила обосновка  от участника „Орбита“ ЕООД, с 

вх.№ 262 / 10.03.2020 г. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по 

отношение на нейната пълнота и обективност, относно обстоятелствата по 

ал.2, на които се позовава участникът. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката 

на участника не само за това дали в същата са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП от т.1 до т.5, но и дали представените 

доказателства обосновават предложението на „ОРБИТА“ЕООД по 

показателя от методиката за оценка за обособена позиция №7. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, комисията единодушно 

реши да приеме обосновката, поради пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, както и поради  приложените 

доказателства, обосноваващи  предложението на участника по показателя 

от методиката за оценка, при следните мотиви: 

МОТИВИ: 

Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП. 



Участникът твърди, че Дружеството му разполага с голяма собствена 

складова база с площ от 1200 кв. м., находяща се  в кв. Индустриален, град 

Стара Загора. В този град разполага и с 2 броя магазини,  находящ се на ул. 

„Св. Княз Борис“№100 и ул. „Пазарска“№31. Същите са в  близост до 

обектите на ССО ЕАД, до които ще доставят хигиените материали, което 

предполага по-ниски транспортни разходи, спрямо другите участници в 

обществената поръчка. В складовата база поддържат голяма складова 

наличност, включващи всички артикули от техническата спецификация на 

Възложителя.  

Хигиенните материали, които ще доставят са директно от производителите 

с търговска отстъпка и цените на артикулите са по-ниски в сравнение с 

тези, предлагани на стоковите тържища и борси. В подкрепа прилагат 2 

броя писма от производители и два броя фактури за закупени хигиенни 

материали с посочени продажни цени. 

Водачите на автомобилите им имат задължението съгласно приложена 

длъжностна характеристика, да  товарят, превозват, доставят, 

осъществяват връзка с клиентите, предават и подписват стоковите 

разписки и други документи, съпътстващи стоката; носят отговорност при 

настъпили вреди от загуба, кражби, неточно или несвоевременно 

предаване на стоките и неправилното им съхранение по време на 

транспортиране. Участникът посочва, че съвместяването на длъжности 

води до намаляване на разходи за работна заплата с около 40%.Приложена 

е  длъжностна характеристика на водач на МПС.  

Участникът се позовава на изключително благоприятни условия, 

изразяващи се в предоставени специални цени от производители на 

хигиенни материали.  

Търговските отстъпки и цените на артикулите са по-ниски в сравнение с 

тези, предлагани на стоковите тържища и борси. В подкрепа на 

твърдението си,  участникът е приложил два броя оторизационно писмо от 

производители издадени на 07.03.2020 г. – фирма „Ароматик“ ООД и 

фирма „Вайс холдинг“ ООД, и 2 броя фактури , издадени на 02.03.2020 г. и 



09.03.2020 г.,  от които е видно, че участникът  е оторизиран в правото си 

на дистрибутор да предлага и извършва доставки на произвежданите 

продукти от посочените дружества  Участникът твърди, че  договорите с 

производители дава възможност на участника, да предлага продукти на 

цени  по-ниски в сравнение с тези на останалите участници. 

2 Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. 

Дружеството притежава 14 броя собствен специализиран и надежден 

автопарк, състоящ се от технически изправни, закрити МПС. Това 

позволявало максимално оптимизиране и минимизиране на транспортни 

разходи.  Участникът е записал, че дружеството  е с дългогодишен опит в 

изпълнението на подобен тип обществени поръчки. 

 Приложено е  удостоверение за добро изпълнение от ОП „Ученическо 

хранене“ – гр. Стара Загора за извършени доставки на перилни, 

почистващи, дезинфекционни и помощни материали през 2017, 2018, и 

2019 г. Приложена е справка за наличните автомобили към 29.02.2020 г. 

3. Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.3 от ЗОП 
 
В дружеството е въведен специализиран софтуер за проследяване на 

количествата в складовата база. Въвеждането на софтуера е довело до 

редуциране на персонала в складовата база и намаляване на разходите за 

заплати с около 50%. 

 

4. Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.4 от ЗОП. 

Участникът е декларирал, че се задължава да спазва всички приложими 

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното 

и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 

приложение №10 към чл.115 от ЗОП. 

Предвид горното, Комисията прие решение, да приеме обосновката, тъй 

като същата съдържа подробни обективни обстоятелства, доказващи 

икономичност, техническо и оригинално решение и наличие на 



благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника по показателя от Методиката. В подкрепа на твърденията са 

приложените  доказателства. 

Комисията допуска участника „Орбита“ ЕООД до оценяване и класиране 

на офертата му. 

 

В съответствие с констатациите в настоящия протокол и в изпълнение на 

чл.72, ал.1 от ЗОП, до участника „ИВАН КОСТОВ - ИВКО“ООД е 

изпратено на 05.03.2020 г. искане за представяне на подробна писмена 

обосновка относно начина на образуване на предложената от него цена. 

Писмото е изпратено на електронния адрес на участника, посочен в 

офертата му. Указаният срок за представяне на обосновката е 5 (пет) дни, 

считано от получаване на искането. В указания срок в деловодството на 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД е постъпила обосновка  от 

участника „ИВАН КОСТОВ - ИВКО“ ООД, с вх.№ 263 /10.03.2020 г. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по 

отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

ал.2, на които се позовава участникът. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката 

на участника не само за това дали в същата са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП от т.1 до т.5, но и дали представените 

доказателства обосновават предложението на „ИВАН КОСТОВ - 

ИВКО“ООД по показателя от методиката за оценка за обособена позиция 

№10. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, комисията единодушно 

реши да приеме обосновката, поради пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, както и поради  приложените 

доказателства, обосноваващи  предложението на участника по показателя 

от методиката за оценка, при следните мотиви: 

МОТИВИ: 

Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП. 



Участникът твърди, че Дружеството му разполага с голяма собствена 

складова база с площ от 500 кв. м., находяща се  в  град Шумен. В този 

град разполага и с 1 брой магазин,  находящ се на ул. „ Калиакра“№21. 

Същите са в  близост до общежитията и столовете на ССО ЕАД, до които 

ще доставят хигиените материали, което предполага по-ниски транспортни 

разходи, спрямо другите участници в обществената поръчка. В складовата 

база поддържат голяма складова наличност, включващи всички артикули 

от техническата спецификация на Възложителя.  

Хигиенните материали, които ще доставят са директно от производителите 

с търговска отстъпка.  

Водачите на автомобилите им имат задължението съгласно  длъжностна 

характеристика, да  товарят, превозват, доставят, осъществяват връзка с 

клиентите, предават и подписват стоковите разписки и други документи, 

съпътстващи стоката; носят отговорност при настъпили вреди от загуба, 

кражби, неточно или несвоевременно предаване на стоките и неправилното 

им съхранение по време на транспортиране. Участникът посочва, че 

съвместяването на длъжности води до намаляване на разходи за работна 

заплата с около 40%.Приложена е  длъжностна характеристика на водач на 

МПС.  

Участникът се позовава на изключително благоприятни условия, 

изразяващи се в предоставени специални цени от производители на 

хигиенни материали. Приложен е Сертификат издаден от производител 

„Медикс профешънал“ на участника издаден на 20.03.209 г. за успешно и 

добро изпълнение между двете страни. 

Търговските отстъпки и цените на артикулите са по-ниски в сравнение с 

тези, предлагани на стоковите тържища и борси Участникът твърди, че  

договорите с производители дава възможност на участника, да предлага 

продукти на цени  по-ниски в сравнение с тези на останалите участници. 

2 Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. 

Дружеството притежава 2 броя собствени специализирани, надеждни и 

технически изправни, закрити МПС. Това позволявало максимално 



оптимизиране и минимизиране на транспортни разходи.  Участникът е 

записал, че дружеството  е с дългогодишен опит в изпълнението на 

подобен тип обществени поръчки. Участникът е сключил договор с 

Община Шумен, Община Нови пазар, Община Върбица и други дружества, 

като МБАЛ – Шумен, Комплексен онкологичен център. 

Участникът е приложил Свидетелство за регистрация на МПС, негова 

собственост – товарен автомобил, марка „Мерцедес“, рег.№ Н8679АР.  

3. Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.3 от ЗОП 
 
В дружеството е въведен специализиран софтуер за проследяване на 

количествата в складовата база. Въвеждането на софтуера е довело до 

редуциране на персонала в складовата база и намаляване на разходите за 

заплати с около 50%. 

4. Обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.4 от ЗОП. 

Участникът е декларирал, че се задължава да спазва всички приложими 

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното 

и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 

на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 

приложение №10 към чл.115 от ЗОП. 

Предвид горното, Комисията прие решение, да приеме обосновката, тъй 

като същата съдържа подробни обективни обстоятелства, доказващи 

икономичност, техническо и оригинално решение и наличие на 

благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника по показателя от Методиката. В подкрепа на твърденията са 

приложените  доказателства. 

Комисията допуска участника „Иван Костов – ИВКО“ ЕООД до оценяване 

и класиране на офертата му. 

 

След приемане на писмените обосновки, комисията пристъпи към 

извършване на оценка по показател „Ценово предложение“ и класиране на 

участниците по Обособена позиция №7 и Обособена позиция №10.  



 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7. 

Прегледът на ценовите предложения на участниците допуснати до 

оценяване и класиране, съгласно приетия от възложителя критерий за 

възлагане на поръчката  „най-ниска цена“ комисията класира участниците 

по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 

условия на Възложителя, както следва: 

Първо място – „Орбита“ ЕООД – предложило цена 6023.10 лева. 

Второ място – „Перун ККБ“ЕООД, предложило цена 6 867.00 лева. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник „ОРБИТА“ ЕООД. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10. 

Прегледът на ценовите предложения на участниците допуснати до 

оценяване и класиране, съгласно приетия от възложителя критерий за 

възлагане на поръчката  „най-ниска цена“ комисията класира участниците 

по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 

условия на Възложителя, както следва: 

Първо място  - „Иван Костов – ИВКО“ ООД, предложило цена 6 893.75 

лева; 

Второ място -  Кооперация „Панда“ – предложила цена  9 536.75 лева. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да 

бъде сключен договор за доставка на  хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, с класирания участник „Иван Костов – 

ИВКО“ООД. 

На основание чл.103 ал.3 ЗОП, комисията изготви настоящия протокол на 

23.03.2020 г. 

КОМИСИЯ:   1. Пенка Савова –подпис           

                        2. Илияна Бешкова -подпис 

                        3. Емилия Партинова – подпис 

 



Данните са заличени съгласно чл.36а ЗОП 


