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           Студентски столове и общежития ЕАД 
 

 

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

     На 08.07.2021 г., от 10:00 часа, в централната сграда на „Студентски столове 

и общежития“ ЕАД, на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 2, 

Комисията за  разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по 

изпратена покана от Възложителя, изх.№ 143 / 05.07.2021 г. до потенциален 

изпълнител по рамково споразумение № 86/30.09.2020 г. за обособена позиция 

№1, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване  на мебелни 

модули за обзавеждане на студентски общежития, находящи се на 

територията на районите за планиране Северен централен и 

Североизточен“, за Обект: гр. Велико Търново, Студентско общежитие, блок 

№1, изпълнение на артикули и количества, подробно описани в количествената 

спецификация, назначена със Заповед № 50 от 08.07.2021 г. на изпълнителния 

директор на дружеството, започна работа в следния състав: 

Председател:  

Пенка Павлова Савова – гл.юрисконсулт в ССО ЕАД; 

Членове: 

Павлинка Христозкова Димитрова – икономист, старши счетоводител 

„Финансов отдел“ в   ССО ЕАД; 

Бояна Димова Лунгарска  – адм. специалист, защита на личните данни в ССО 

ЕАД.  

На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията. 

От деловодството на дружеството, на комисията беше представена 1 (един) брой 

оферта за участие по обособената позиция № 1, за обект в град Велико Търново, 

Студентско общежитие, блок №1, записана във входящия регистър за 

обществени поръчки на Възложителя. Същата е с ненарушена цялост, подадена 

в определения за подаване на офертите срок. След извършване на описаните 
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подготвителни действия, председателят на комисията откри заседанието като 

прочете Заповед № 50/08.07.2021г., издадена от  изпълнителния директор на 

дружеството и имената на подалия офертата участник. Всички присъстващи 

членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал.2  от Закона за 

обществените поръчки 

На заседанието не се яви представител на потенциалния изпълнител 

„ФИЛДЕКОР“ЕООД.  

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника 

„ФИЛДЕКОР“ ЕООД, потенциален изпълнител  по Рамково споразумение № 86 

от 30.09.2020 г. по обособена позиция №1, вписана в регистъра под № 323   на 

07.07.2021 г. в 10:30 часа, след което пристъпи към обявяване съдържанието  на 

плика и ценовото предложение. Тримата членове на комисията  положиха 

подписите си върху документите по представената оферта от  участника. 

До участника „Филдекор“ ЕООД е изпратена покана с изх.№ 143/05.07.        

2021г. 

В отговор на поканата потенциалният изпълнител е подал оферта съдържаща 

следната документация: Опис на представените документи, приложени в 

офертата; Оферта за сключване на конкретен договор, с административни 

сведения за участника; 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: 

- срок за изпълнение на поръчката – 15  календарни дни; 

- предлагана цена: обща стойност 511 517.00 лева, без ДДС;  

- предлагана цена: обща стойност 613 820.40  лева, с включен ДДС; 

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

Комисията счита, 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:  
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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 
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цени да бъдат не по-високи от тези предложени по време на процедурата за 

сключване на споразумението. 

След запознаване с офертата на участника, поради редовност на 

документацията, комисията единодушно прие решение да го допусне до оценка 

и класиране. 

Поради участие и класиране на един участник подал оферта, Комисията не може 

да 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. 

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП, комисията  приключва своята работа с 

предаването на протокола и доклада, заедно с цялата документация по 

настоящата процедура на Възложителя, за вземане на решение.  

 

Комисията приключи работа на 08.07. 2021г. в  16:00  часа. 

 

Комисия в състав: 

Пенка Савова (подпис) 

 

Павлинка Димитрова (подпис) 

 

Бояна Лунгарска (подпис) 

  

Данните са заличени съгласно ЗЛД. 

                  

                          


