Студентски столове и общежития ЕАД
_____________________________________________
София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42

УТВЪРЖДАВАМ: (подпис)
Сергей Миланов
Изпълнителен директор
Данните са заличени, съгласно чл.36а, ал.3 ЗОП

ПРОТОКОЛ

Съставен на основание чл.54, ал.7 от Правилника за приложение на Закон за
обществените поръчки (ППЗОП).

Днес, 27.05.2020г. от 10:00 часа, в административната сграда на С С О ЕАД,
гр. София, Студентски град, бл.5, ет.2, стая № 216, се състоя заседание на
Комисията за избор на изпълнител на услуга, с предмет: „Периодични доставки на
хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на клоновете
на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, по четири обособени позиции“,
определена със заповед № 47/27.05.2020 г. на изпълнителния директор.
Комисията има за задача да извърши проверка на постъпилите оферти и класиране
на участниците на основание чл.97, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.192 от ЗОП.
Комисията започна работа, в състав:
Председател:
Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в „С С О“ ЕАД;
Членове:
Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел” в „ССО” ЕАД;
Галина Иванова Пешева – техн. секретар „ССО”ЕАД;

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на
участниците подали оферта за участие.
Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка на стойност
по чл.20, ал.3 от ЗОП, комисията констатира следното:
На 14.05.2020 г. е изпратена покана до „Пластик София“ ООД и „Кристиян 2015“
ЕООД, обявена и на електронната страница на ССО ЕАД в раздел „Профил на
купувача“, публикувана заедно с документацията за участие, техническите
спецификации за четирите обособени позиции, проект на договор и образци на
документи.
За краен срок за получаване на оферти за участие е определена датата 22.05.2020 г.
В срока за получаване на оферти в деловодството на дружеството са регистрирани
четири оферти. Председателят на комисията получи от служител на деловодството
срещу подпис, протокол с опис на подадените оферти, записани във входящия
регистър за обществени поръчки на Възложителя, съгласно чл.48, ал.1 от ППЗОП.
Офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и надписани опаковки и са
подадени от:
1.

„ПЛАСТИК София“ ООД на 22.05.2020 г. в 13.30 ч. и заведена под вх.№
267, за участие по обособена позиция № 1;

2.

„ПЛАСТИК София“ ООД на 22.05.2020 г. в 13.31 ч. и заведена под вх.№
268, за участие по обособена позиция №3;

3.

„КРИСТИЯН 2015“ЕООД на 22.05.2020г. в 14.00 ч. и заведена под вх.№
269, за участие по обособена позиция №4;

4.

„КРИСТИЯН 2015“ЕООД на 22.05.2020г.в 14.05 ч. и заведена под вх.№
270, за участие по обособена позиция № 2.

След като членовете на комисията узнаха наименованията на участниците
записани върху опаковките на офертите, попълниха декларации по чл. 103, ал.2 от
Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 51, ал.8 от ППЗОП.
Комисията установи, че подадените оферти са в съответствие с чл.47, ал.2 от
ППЗОП, т.е. документите са предоставени в запечатани непрозрачни опаковки,
върху

които

са

посочени

наименованието

на

участниците,

адрес

за

кореспонденция, телефон, електронен адрес, както и наименованието на
поръчката и обособените позиции за които се подават документите.
След като извърши описаното по-горе, комисията пристъпи към отваряне на
офертите. В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата
членове на комисията подписаха техническите и ценови предложения, съдържащи
се в офертите на участниците.
Членовете на комисията прегледаха ценовите оферти на участниците и
установиха, че предложените от тях цени са следните:
1. „ПЛАСТИК София“ ООД по обособена позиция №3, обща цена в размер на
8775.43 лева, без ДДС.
2. „ПЛАСТИК София“ ООД по обособена позиция № 1 , обща цена в размер на
6285.30 лева без ДДС.
3. „КРИСТИЯН 2015“ЕООД по обособена позиция № 4, обща цена в размер на
1362.32 лева.без ДДС.
4. „КРИСТИЯН 2015“ЕООД по обособена позиция № 2, обща цена в размер на
2996.08 лева без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа в непроменен състав в закрито заседание, по
време на което извърши проверка на предложенията на участниците в
съответствие с изискванията посочени в обхвата и техническите спецификации на
възложителя.
След детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира,
че участниците са представили всички изисквани с поканата документи, с което са
удостоверили, че отговарят на предварително обявените от възложителя условия,
поради което офертите следва да бъдат допуснати до оценяване.
Съгласно раздел VІ на документацията, критерият за оценка е „Икономически
най-изгодна оферта“, определена въз основа на най-ниска цена.
На база на заложения показател се извърши следното класиране:
1. За Обособена позиция №1 „ПЛАСТИК СОФИЯ“ООД, цена 6285.30 лева
без ДДС;

2. За обособена позиция №2, „КРИСТИЯН 2015“ЕООД, цена 2996.08 лева,
без ДДС;
3. За обособена позиция №3, „ПЛАСТИК СОФИЯ“ООД цена 8775.43 лева,
без ДДС;
4. За обособена позиция №4, „КРИСТИЯН 2015“ЕООД, цена 1362.32
лева.без ДДС.

След като извърши оценяването на участниците, комисията предлага на
възложителя за изпълнители на обществената поръчка, с предмет: „Периодични
доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за нуждите на
клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, по четири обособени
позиции“, да бъдат определени участниците:
„ПЛАСТИК СОФИЯ“ООД за обществената поръчка по обособена позиция №1,
доставка за клон в гр. Русе;
„КРИСТИЯН 2015“ ЕООД за обществената поръчка по обособена позиция №2,
доставка за клон в гр. Сливен;
„ПЛАСТИК СОФИЯ“ООД за обществената поръчка по обособена позиция №3,
доставка за клон в гр. Стара Загора;
„КРИСТИЯН 2015“ЕООД за обществената поръчка по обособена позиция №4
доставка за клон в гр. Ямбол.
Комисията предлага с посочените участници да бъдат сключени договори за
изпълнение на поръчката.
Настоящият протокол се състави и подписа на 29.05.2020 г. в един екземпляр.
Комисията приключи работа на 29.05.2020 г.
Комисия в състав:
1. Пенка Савова (подпис)
2. Илияна Бешкова (подпис)
3. Галина Пешева (подпис)
Данните са заличени, съгласно чл.36а, ал.3 ЗОП.

