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 Студентски столове и общежития ЕАД 

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

 
 
 
ДО                                                                      УТВЪРЖДАВАМ ДОКЛАДА: подпис 
Г-Н СЕРГЕЙ МИЛАНОВ                             Дата на утвърждаване: 26.09.2022 г. 
ИЗП. ДИРЕКТОР  НА 
«СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И                    
ОБЩЕЖИТИЯ» ЕАД 
 

    

 

Д  О  К  Л  А  Д 
 
 
От работата на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, съгласно Рамково споразумение № 54/15.03.2019 г., за 

обособена позиция № 3 с предмет: „Строителство в недвижими имоти, 

използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, по ТРЕТА обособена позиция: 

„Строителство в недвижими имоти, находящи се на територията на 

районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен, за 

Обект: Подмяна на абонатна станция в СО-блок 19, гр. София. 

                          
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАНОВ, 
 

На 15.09.2022 г. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, назначена със Заповед № 68 от 15.09.2022 г., започна 

своята работа по изпратената покана, изх. 167/22.08.2022 г. до потенциален 

изпълнител по рамково споразумение № 54/15.03.2019 г. за обособена позиция 

№ 3 с предмет: „Строителство в недвижими имоти, използвани за 
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осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и 

общежития“ ЕАД, по ТРЕТА обособена позиция: „Строителство в 

недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране 

Южен централен, Югозападен и Северозападен, за Обект: Подмяна на 

абонатна станция в СО-блок 19, гр. София. 

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията: 

Председател: Борислав Милчев Димитров – юрист, адвокат, член на САК; 

Членове: 

Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел“ в „ССО“ ЕАД; 

Галина Иванова Пешева – публична администрация, технически специалист в 

„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 14.09.2022 г., подадена за участие във вътрешен конкурентен избор. 

Действията на комисията са отразени в един протокол – издаден на 15.09.2022 

г. и приключен на 26 септември 2022 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 

Обединение „Общежития 2019“ ДЗЗД, с вх. 337 на 09.09.2022 г. в 11:15 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; 

Оферта за участие с идентификация на участника и административни сведения 

за него; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП; 

Предложение за срок за изпълнение на поръчката; Техническо предложение; 

Линеен календарен график; Диаграма на работната ръка; Предлагана цена; 

Количествено – стойностна сметка; Анализи.  
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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 – 75 (седемдесет и пет) календарни 

дни; 

 предлагана цена: обща стойност – 381 035,57 лв. (триста осемдесет и 

една хиляди и тридесет и пет лева и 57 ст.), без ДДС; 

 ДДС – 76 207,11 лв. (седемдесет и шест хиляди двеста и седем лева и 

11 ст.); 

 предлагана цена: обща стойност – 457 242,68 лв. (четиристотин 

петдесет и седем хиляди двеста четиридесет и два лева и 68 ст.), с 

ДДС  

 Авансово плащане - 20%. 

 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. Предложението включва времето за изпълнение, линеен 

график за изпълнение на СМР, график на работната ръка, подробно описание на 

изпълнението на поръчката. Посочено е, че количеството и обемът на 

възложените ремонтни работи са на база количествената сметка. При 

изпълнение на СМР ще се осъществява контрол по качеството на изпълнение на 

строителството, като влаганите материали 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 и др. Освен това, ще се разработи организационен план, 

който има за задача да осигури пълна представа за провеждането на 

строителния процес през всички негови етапи. Посочено е също така, че ще се 

спазват и всички изисквания за безопасна работа, като за всеки вид работа 

координаторът ще изисква писмени инструкции за безопасност и здраве и всяка 

такава инструкция се поставя на видно място на обекта. Описани са и 
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основните видове строително-монтажни работи по етапи, както и изискванията, 

на които трябва да отогворят влаганите материали. Не на последно място, 

специално внимание е обърнато и на мерките за спазване на правилата за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

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. 

Заключението за степента на качеството се направи въз основа на описаната  от 

участника организация на персонала, ангажиран за изпълнение на поръчката. 

Преценена е степента на съответствие на планираната организация с: 

-  произтичащите от особеностите на обекта специфики; 

-  изискванията за технологична последователност при строителните 

процеси, включително организация на снабдяването и използване на нужните 

материали; 

-  технологичните изисквания  между отделните процеси и дейности; 

-  спецификата на конкретния обект по отношение на планираното 

изпълнение; 

-  етапите на последователността на дейностите, които ще бъдат  спазвани 

от потенциалния изпълнител при определянето му за изпълнител на конкретен 

договор. 

Комисията се запозна с количествено-стойностната сметка и анализите, 

приложени към предложението, като извърши сравнение на посочените в 

настоящото 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. 
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След запознаване с офертата на участника, поради редовност на 

документацията, Комисията единодушно прие решение да го допусне до оценка 

и класиране. 

Поради участие на единствен кандидат, класиран в процедурата за сключване 

на договор по Рамковото споразумение, 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 „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ ДЗЗД да бъде избрано 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 № 68 от 15.09.2022 г. 

 
КОМИСИЯ: 
 

1. Борислав Димитров (подпис)   

 

2. Илияна Бешкова (подпис)  

 

3. Галина Пешева (подпис) 

 

 
Данните са заличени по арг. чл. 5, § 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/ във връзка с 

чл. 37 от ЗОП. 

 


