
<£?Студентски столове и общежития ЕАД

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

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26 /23.04.2018 г.

За класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по 

сключено рамково споразумение по първа обособена позиция, с предмет: 

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния 

предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, недвижими 

имоти, находящи се на територията на Северен централен и Североизточния 

район за планиране“.

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) и отразените в 

Протокол от 19 април 2018 г. резултати от работата на назначената със заповед № 

25 от 19.04.2018 г.на изпълнителния директор Комисия за разглеждане, оценяване 

и класиране на подадените оферти, предаден на възложителя на 23.04.2018г. заедно 

с цялата документация, Протокол №47/27.02.2018г. на Съвета на директорите, 

изпратена покана изх.№ 96 от 13.04.2018 г. за подаване оферти за сключване на 

конкретен договор от потенциални изпълнители по Рамково споразумение № 

24/28.07.2014г. за първа обособена позиция - за обект Студентско общежитие - 

блок №4, сектор „В“, клон в град Русе.

О Б Я В Я В А М

1. На основание чл.73, ал.1 от ЗОП (отм.), ДОПУСКАМ ДО КЛАСИРАНЕ 

участниците „БОРД“ ЕООД и ОБЕДИНЕНИЕ „КРАССТРОЙ - АТ”.

2. Въз основа на протокола на комисията и отразеното в него класиране на офертите на 

допуснатите участници по критерий „икономически най-изгодната оферта“според 

утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите, обявявам 

следното класиране по първа обособена позиция:



За ремонтна дейност за обект в клон на дружеството в град Русе -  Студентско общежитие 

-  блок №4, сектор „В“, както следва:

На първо място ОБЕДИНЕНИЕ „КРАССТРОЙ - АТ” -1 0 0  точки.

На второ място „БОРД“ЕООД - 90.47 точки;

З.Обявявам за изпълнител на конкретен договор за обществена поръчка за строителство в 

обект, попадащ в обхвата на Рамково споразумение № 24/28.07.2014г., потенциаленият 

изпълнител класирал се на първо място за обект в град Русе -  Студентско общежитие -  блок 

№4, сектор „В“ - ОБЕДИНЕНИЕ „КРАССТРОЙ - АТ”

4.На основание чл.73, ал.З и ал.4 от ЗОП (отм.), настоящето решение да се изпрати 

на участниците в тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се 

публикува в Профила на купувача на Възложителя, заедно с протокола на 

комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

Изпълнителен директор: 
(Сергей Миланов)


