
 
 
 

 Студентски столове и общежития ЕАД 

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

 
Вх.№ 492/03.11.2020 г. 
 
 
ДО                                                                      УТВЪРЖДАВАМ ДОКЛАДА:  
Г-Н СЕРГЕЙ МИЛАНОВ                              Дата на утвърждаване: 03.11.2020 г. 
ИЗП. ДИРЕКТОР  НА                                    Изпълнителен директор: (подпис) 
«СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И                     (Сергей Миланов) 
ОБЩЕЖИТИЯ»ЕАД 
                                                         Данните са заличени, съгласно чл.36а ЗОП 
 
                                          Д  О  К  Л  А  Д 
 
 
От работата на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, съгласно Рамково споразумение №52/15.03.2019 г., с 

предмет: „Строителство в недвижими имоти, находящи се на територията 

на районите за планиране Северен централен Североизточен, използвани 

за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове 

и общежития“ ЕАД“ по обособена позиция №1.  

 
                         УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН МИЛАНОВ, 
 
         На 02.11.2020г. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, назначена със заповед № 88 от 02.11.2020 г., започна своята 

работа по изпратената покана, изх. № 176/26.10.2020г. до потенциален 

изпълнител по рамково споразумение № 52/15.03.2019 г. за обособена позиция 

№1 - изпълнение на конкретни технически задания за обект в гр. Русе, 

Студентско общежитие - блок №6 за проектиране и изпълнение на дейности по 

СМР.  

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията: 



Председател: Пенка Павлова Савова – гл. юрисконсулт ССО ЕАД; 

Членове: 

Илияна Василева Бешкова – икономист, Ръководител „Финансов отдел“ ССО 

ЕАД; 

Невяна Асенова Чернаева – инженер, адм. специалист  ССО ЕАД. 

Комисията в открито заседание извърши предвидените в закона действия по 

отношение на получената 1 (един) брой запечатана, непрозрачна и надписана 

опаковка, с ненарушена цялост и вписана в деловодството в Регистър за 

обществени поръчки до определения за подаване на офертите краен срок - 16:00 

часа на 30.10.2020 г. подадена за участие във вътрешен конкурентен избор. 

Действията на комисията са отразени в един протокол – издаден на 02.11.2020 

г. и приключен на 03.11.2020 г. в 10:00 часа. 

Видно от приложения протокол, процедурата  се е развила по следния начин: 

За участие  във вътрешния конкурентен избор е подадена една оферта  от 

«Красстрой»ООД, с вх.№ 314 / 30.10.2020 г. в 14:00 часа.  

При прегледа на съответствието с изискванията на възложителя се установи 

следното:  

В отговор на поканата потенциалният изпълнител е подал оферта съдържаща 

следната документация: Списък на документите, приложени в офертата; 

Идентификация на участника с административни сведения;  Декларация за 

липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП; Предложение за срок за 

изпълнение на поръчката; Линеен календарен график; Диаграма на работната 

ръка; Техническо предложение; Предлагана цена; Количествено – стойностна 

сметка.  

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 –  775 календарни дни; 

- ( за част проектиране – 45 календарни дни; за част СМР – 730 

календарни дни). 

- предлагана цена: обща стойност -  5 907 493.47 лева, без ДДС;  



- (включваща СМР 5 693 843.37 лева и проектни работи 213 650.10 

лева); 

- ДДС –  1 181 498.69 лева;  

- предлагана цена: обща стойност – 7 088.992.16 лева, с включен ДДС; 

- Авансово плащане  - 5%. 

- Междинни плащания – съгласно представени Акт обр.19 и фактура. 

Комисията счита, че приложеното Техническо предложение за организация на 

работата,  отговаря на заложените  изисквания на Възложителя за изпълнение 

на работите по поръчката. Подробно са разработени мероприятията, които 

следват отделните етапи  след изготвени технически и технологични правила за 

ремонтните дейности.  Предложението включва в общата  част  -  времето за 

изпълнение, количеството и обема на възложените ремонтни работи на база 

количествената сметка,  качеството на влаганите материали, които ще бъдат 

придружени с необходимите сертификати за произход и декларация за 

съответствие. 

Преди започване на строителството, изпълнителят ще вземе необходимите 

мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети и 

постави предупредителни знаци. Ще вземе необходимите мерки за опазване на 

пътищата, алеите, ползвани от него по време на строителството и за 

сигурността на съществуващия трафик, за което ще носи пълна отговорност. 

Ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството 

въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с другите 

заинтересовани страни. Ще започне изпълнението на следващия по технология 

вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са 

изпълнени и приети по съответния ред. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

степента на  добро качество на организация за изпълнение, способстващо за 

постигане целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са 

включени всички предвидени от възложителя дейности. 
      

 

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 

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 да класиране. Посоченото обстоятелство дава 

основание на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените 

оферти, да предложи на Възложителя участникът „Красстрой“ ООД, да бъде 

избран за изпълнител на обекта, с когото да сключи договор за изпълнение на 

поръчката. 

Приложено представяме на Вашето внимание протокол, отразяващ  работата на 

Комисията, назначена със заповед № 88 / 02.11.2020г. 

 

КОМИСИЯ: 
 

1. Пенка Савова  (подпис)  
 

2. Илияна Бешкова (подпис) 
 

3. Невяна Чернаева (подпис) 
 
                           Данните са заличени, съгласно чл.36а от ЗОП 


