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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 01287 Поделение:

Изходящ номер: 160 от дата: 16/07/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

не
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 01287-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД Национален регистрационен номер: 831917453

Пощенски адрес: СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ.5, ЕТ.2

Град: СОФИЯ код NUTS: BG411 Пощенски код: 1700 Държава: България

Лице за контакт: ИЛИЯНА БЕШКОВА Телефон: +359 28681437

Електронна поща: iliana_beshkova@abv.bg Факс: +359 28681242

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.ssoead.com

Адрес на профила на купувача: (URL) www.ssoead.com/dokumenti.html

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): www.ssoead.com/dokumenti.html

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.ssoead.com/
http://www.ssoead.com/dokumenti.html
http://www.ssoead.com/dokumenti.html
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Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

 

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и
текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в клоновете на
„Студентски столове и общжития“ЕАД, за период от три години, по десет о

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги

II.1.4) Кратко описание:  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьорни уредби, находящи се в клоновете на „Студентски столове и общжития“ЕАД, за
период от три години, по десет обособени позиции.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 
Стойност, без да се включва ДДС: 264000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да

Оферти могат да бъдат подавани за:

максимален брой обособени позиции: 2
 
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент :  2

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град София.

Обособена
позиция
номер: 2

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG411 
Основно място на изпълнение:  
гр.София, Студентски град, бл.58, бл.19.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град София.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 35400      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Велико Търново.

Обособена
позиция
номер: 2

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG321 
Основно място на изпълнение:  
гр.Велико Търново, ул.Св.Т.Търновски №2

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Велико Търново.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
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Стойност, без да се включва ДДС: 16500      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Габрово.

Обособена
позиция
номер: 2

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово, ул.Брянска №31

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Габрово.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на поръчката    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 10560      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:
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не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Пловдив

Обособена
позиция
номер: 2

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG421 
Основно място на изпълнение:  
град Пловдив, бул.Санкт Петербург №30

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Пловдив.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на поръчката    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 5820      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
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или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Русе.

Обособена
позиция
номер: 2

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG323 
Основно място на изпълнение:  
гр.Русе, ул.Студентска №8А

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Русе.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 33480      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
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Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Сливен

Обособена
позиция
номер: 2

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG342 
Основно място на изпълнение:  
гр.Сливен, ж.к.Младост, бл.10

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Сливен.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 3000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Стара Загора.

Обособена
позиция
номер: 2

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG344 
Основно място на изпълнение:  
гр.Стара Загора, ул.Армейска № 16

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Стара Загора.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 105480      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  
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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Ямбол

Обособена
позиция
номер: 2

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG343 
Основно място на изпълнение:  
гр.Ямбол, ж.к.Диана бл.14

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Ямбол.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 5100      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Хасково

Обособена
позиция
номер: 2

9
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG422 
Основно място на изпълнение:  
гр.Хасково,ул.Княз Борис, №14

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Хасково

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 21480      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна
и текуща поддръжка на асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост
на Студентски столове и общежития ЕАД в град Шумен

Обособена
позиция
номер: 2

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 50750000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG333 
Основно място на изпълнение:  
гр.Шумен, ул. Пушкин №1
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на
асансьори уредби, находящи се в сгради, собственост на Студентски столове и
общежития ЕАД в град Шумен.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Изпълнение на услугата    Тежест: 10 

Цена Тежест: 21 60

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 27180      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 36 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри  
Списък и кратко описание на условията:  
На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасната
експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), участниците следва да са
лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП). Лицата следва да притежават удостоверение за извършване на
дейности по поддържане и ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него
длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“. За да
получат горепосоченото удостоверение, лицата следва да отговарят на изискванията на
чл. 34 от НБЕТНА. 
Доказване: При подаване на офертата участникът представя декларация, в която посочва
номера на удостоверението, което притежава. С оглед факта, че регистърът по чл. 36,
ал. 1 ЗТИП е публичен, Възложителят не изисква представянето на удостоверението на
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хартиен носител. 
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му ще
извършва отделни части или видове услуги за поддръжка и ремонт на асансьорните
уредби, то този подизпълнител също трябва да отговаря и изпълнява всички изисквания,
посочени в документацията.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Възложителят няма поставени изисквания. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

III.1.3) Технически и професионални възможности  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Всеки участник трябва да има опит и да е изпълнил поне 2 дейности с предмет
идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка услуги през последните 3
(три) години, считано до датата на подаване на офертата. Участниците предоставят
списък на изпълнените в периода услуги, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателства за
извършената услуга се предоставя съгласно ЗОП под формата на удостоверение, издадено
от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в
който е публикувана информация за услугата. 
Забележка: Под „предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка" следва да се
разбират услуги, свързани с абонаментна поддръжка и ремонт на асансьори. 
4.2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и за целия
срок на изпълнение на договора с технически лица, с правоспособност съгласно Наредба
№ 3 от 17.01.2001г.(обн.ДВ бр.9/30.01.2001г.) за условията и реда за придобиване на
правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и
ремонтиране на асансьори“, както следва минимум: 
- 1 (един) асансьорен монтьор с квалификация първа степен; 
- 1 (един) асансьорни монтьори с квалификация втора степен. 
За удостоверяване на изискването участникът предоставя списък на техническите лица и
доказателства за притежаваната правоспособност – свидетелство за придобита степен на
правоспособност, 
Правоспособните лица са длъжни да носят свидетелствата си за правоспособност по
време на поддържане и ремонтиране на асансьорите. 
4.3. Участникът трябва да разполага със сервиз на територията на града в който са
разположени асансьорите, включени в обхвата на позицията за която участва. Не е
необходимо сервиза да е на участника, достатъчно е той да може да докаже, че
съответният сервиз е ангажиран с изпълнението на поръчката и в него работи поне едно
лице, притежаващо свидетелство за извършване на дейности по монтиране, поддържане и
ремонтиране на асансьори 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: ДА 
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  
• Участникът трябва да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закон за техническите
изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и
преустройване на асансьори, да притежава издадено удостоверение от ДАМТН за това и да
отговаря на изискванията на чл. 34 от Наредба за безопасната експлоатация и
техническия надзор на аснасьори (НБЕТНА), публ.ДВ, бр..33/11.04.2003 г., посл. изм. ДВ
бр.88/24.10.2014 г. 
• Участникът трябва да познава и да прилага нормативните актове и български стандарти
хармонизирани с европейските за асансьорите, които ще поддържа и ремонтира, както и
инструкции за работа за извършване на функционалните проверки, техническото
обслужване, планово-предупредителните ремонти, външните огледи и изпитвания на
асансьорите и съставните им части. 
• Участникът трябва да познава задълженията си и да ги прилага в дейността си по
поддръжката, съгласно § 1,т.5 от Допълнителните разпоредби от НБЕТНА и чл.9 ,чл.9а,
чл.10, чл.10а, чл.12 от НБЕТНА.

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  
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Абонаментната поддръжка на асансьорните уредби включва поддържане, ремонт (текущ и
основен) и безопасното функциониране на същите, в съответствие с изискванията на
Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и Български
държавен стандарт по техника и безопасност, и включва следните дейности: 
- техническо обслужване, профилактика и ремонт на асансьорни уредби; 
- почистване на асансьорни шахти, покриви на кабините, гресиране и смазване на възли и
детайли в уредбите; 
- водене на техническа документация, в която да се отразяват всички изменения,
направени при сервизното обслужване и ремонт; 
- водене на Дневник на асансьора за всеки асансьор по отделно съгласно Наредба за
безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори; 
- попълване на протоколи за сервизно обслужване и ремонт, отразяващи извършената
работа, за всяко посещение на уредбите. Протоколите се подписват от представители на
двете страни по догово

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
ДА

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ 
Обосновка за избор на ускорена процедура:  

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

 
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 08/08/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:00 (чч:мм)
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IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:  
или Продължителност в месеци: 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 09/08/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм) 
Място:  
София, Студентски град, бл.5, ет.2, заседателна зала №216 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците, или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно
чл.54, ал.2 ППЗОП, при спазване на установения режим на достъп в сградата, в която се
извършва отварянето.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7
от ЗОП. 
Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, когато: 
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253
- 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
б) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
Основанието по предходната точка не се прилага, когато: 
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 
2.размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година. 
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
д) е установено, че: 
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
е) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Конфликт на интереси" е налице, когато Възложителят, негови служители или наети от
него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който
може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената
поръчка. 
Пояснения: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата,
които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи. 
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се
подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява
от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7
от ЗОП. 
Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, когато: 
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253
- 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
б) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Жалба срещу решение за откриване на обществената поръчка се подава, съгласно чл.197,
ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

http://www.cpc.bg/
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


