
 
 

Студентски столове и общежития ЕАД 
 
 
 

                 П Р О Т О К О Л  
 

 

Днес, 13.06.2018 г., в 10:00 часа, в централната сграда на „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 2, започна работа 

комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти по изпратена покана от 

Възложителя, изх.№ 127/01.06.2018 г. до потенциалните изпълнители по рамково споразумение 

№ 26 от 28.07.2014 г. за обособена позиция №3. Недвижими имоти, находящи се на 

територията на районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен; 

сключени след открита процедура с предмет: „Строителство в недвижими имоти, 

използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и 

общежития“ ЕАД, за обект – покрив на Студентско общежитие „Чайка 2“, клон в град 

Пловдив. 

 
Комисията, назначена със Заповед № 41 от 13.06.2018 г. на изпълнителния директор на 

дружеството, започна работа в следния състав: 

Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД.; 

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

Невяна Асенова Чернаева  – специалист в ССО ЕАД;   

На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията. 

От деловодството на дружеството на комисията беше представена един брой оферта за участие 

по обособената позиция № 3 за обект в клон в град Пловдив, записана във входящия регистър за 

обществени поръчки на възложителя, с ненарушена цялост, получениа в деловодството в 

определения за подаване на офертите срок. 

След извършване на описаните подготвителни действия, председателят на комисията откри 

заседанието, като прочете заповед № 41/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на 

дружеството и името на подалия  оферта участниик – Обединение „Красстрой – АТ“.  От 

другите  двама  поканени  за участие в процедурата ДЗЗД „Одесос – Билдинг Строй“ и 

„Комфорт“ООД, не се получиха оферти.  Всички присъстващи членове на комисията попълниха 

декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с участниците по смисъла на 

чл. 35 от Закона за обществените поръчки (отм.), във връзка със Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 



Комисията отвори запечатания плик с вх. № 143/ 11 .06.2018г„ подадена в 14:00 ч. с офертата на  

участника Обединение „КРАССТРОЙ - АТ” - потенциален изпълнител по рамково  

споразумение № 26/28.07.2014 г. за обект  - покрив,  в клон град Пловдив – СО „Чайка 2”, по 

трета обособена позиция. Трима от членовете на комисията  положиха подписите си върху 

всички документи по представената оферта от участника. 

До Обединение „КРАССТРОЙ - АТ” е изпратена покана с номер 127/01.06.2018 г. 

В отговор на поканата потенциалният изпълнител е подал оферта съдържаща: Списък на 

документите, приложени в офертата; Оферта за сключване на конкретен договор с посочване 

идентификация на участника и административни сведения. Към офертата са приложени: 

предложение за цена и количествено-стойностни сметки с посочени единчни цени и обща цена; 

Техническо предложение за оранизация на работата на строителната площадка; линеен 

календарен график за ремонтната дейност; предложен е срок за изпълнение на поръчката и са 

посочени единични показатели за ценообразуване. Прегледът на офертата показа, че в нея се 

съдържа следното предложение за изпълнение на поръчката, необходимо за оценка на офертата: 

 

-  срок за изпълнение: 39 (тридесет и девет) календарни дни; 

-  предлагана цена: - за СО  „Чайка 2” - сумата от  110 564.49 лв., без ДДС. 

             цена с ДДС сумата от 132 677.39  лева. 

-  предложение за единични показатели за ценообразуване, както следва: 

Часова ставка -                                                                     3.16 лева/час 

ДРТ - Допълнителни разходи върху труд                   75 % 

ДСР - Доставно - складови разходи (материали)                   3 % 

ДРМ - Допълнителни разходи върху механизация              20% 

Печалба                                                                                       4% 

- Заплащане аванс след подписване на договора -                20 %. 

Комисията счита, че приложеното Техническо предложение за организация на работата на 

строителната площадка е конкретно, пълно и отговаря на заложените изисквания на 

възложителя за изпълнение на работите по поръчката. В посочените етапи за изпълнение 

подробно са разработени мероприятията, които следват отделните етапи, след изготвени 

технологични, инженерингови, финансови и организационни анализи на строителния процес. 

Описанието на последователността на дейностите, които ще бъдат  спазвани от потенциалния 



изпълнител при определянето му за изпълнител на конкретен договор -етапите за изпълнение 

на поръчката са следните: 

1. Етап подготовка на строителството - преди започване на ремонта на обекта, ще се извършват  

2. подготвителни мероприятия, които да гарантират успешното изпълнение и безопасната 

дейност по време на извършване на строителния процес; ще се захрани обекта с вода (от 

съществуващи водопровод) и ел.енергия (от ел. таблата на обекта).; ще се определят места за 

поставяне на контейнери за строителни отпадъци и маршрути за транспортирането им, 

съгласувани с общината; ще започне мобилизация на персонала, който ще участва при 

изпълнение на поръчката; ще се конкретизира линейния график, ще се изгради временно 

битово строителство за строителните работници (съблекалня, тоалетна, чешма); ще се 

изгради временно складово стопанство. 

3.  Етап демонтажни работи - започват веднага след приключване на подготвителните работи и 

включват: Демонтаж на водосточни тръби, Демонтаж обшивка, Демонтаж на съществуваща 

хидрозолация, Натоварване и извозване на строителни отпадъци от указано от инвеститора 

място. 

4.  Етап изпълнение на строителството - ще започне изпълнение на монтажните работи в 

последователността показана в линейния график, ще се следи за качествено изпълнение и ще 

се взимат превантивни и коригиращи действия за всяко отклонение от договореностите. 

В техническото предложение е заложена и Технология на изпълнение на основните видове 

строително-монтажни работи, включваща: 

1.Скеле – ще бъде използвано модулно рамково скеле, като сглобяването ще бъди извършено от  

правоспособно лице. 
2. Хидроизолация с усилен воалит на битумно лепило по покрив - описани са последователно 

процесите при изпълнение, като:  

- Подготовка на основата; 

- Грундиране; 

- Залепване на рулонни, битумни хидроизолации 

- Приемане на хидроизолационните работи.. 

3.Бетонови работи – Поръчката на бетовата смес ще се направи след като армировката и 

кофражът са напълно готови. 

4. Мълниезащита – Мълниезащитната инсталация ще се въвежда в действие преди 

окончателното завършване на строителството на обекта. Уредбата се състои от 

мълниеприемници, заземители и мълниеотводи. Описан е процеса при монтаж. 

5.Участникът е внедрил  работеща интегрирана система за управление на качеството, здраве и  



 

безопасност при работа и опазване на околната среда ( БДС EN  ISO 9001 :2008, БДС EN ISO 

14001: 2004  и OHSAS 18001 : 2007). Системата обхваща всички процеси и дейности, които 

имат отношение към качеството на предлаганата услуга. 

 

Итегрираната система за управление на качеството, включва и управлението  за безопасни и 

здравословни условия на труд. В обхвата на ЗБУТ са включени всички дейности на 

изпълнителя. Към техническото предложение е приложена разработена оценка и анализ на 

рисковете на процесите в различните фази при изпълнението .Предмет на оценката е всичко 

онова, което може да бъде причина за забавяне на дейностите или неизпълнението.  

Комисията се запозна с количествено-стойностната сметка, 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 и т.4 от 

рамков договор №26/28.07.2014 г., подписан с участника. 

 
За видовете работи, неописани в ценовата оферта, която е част от документацията на 

процедурата по сключване на рамково споразумение, участникът  е  спазил принципите, 

уредени в т. 5 от рамковото споразумение, като е приложил 5  броя Анализи за образуване на 

цените. 

След запознаване с офертата на участника, комисията взе решение да го допусне до оценка и 

класиране. Комисията пристъпи към оценка на офертата на единствения допуснат участник . 

Предвид допускане на един участник с оферта отговаряща на изискванията на възложителя, 

Комисията не може да приложи Методиката за определяне на комплексна оценка по четирите 

показатели. 

Горното дава основание на Комисията да класира участника ОБЕДИНЕНИЕ „КРАССТРОЙ - 

АТ” като потенциален изпълнител по Рамково споразумение № 26/ 28.07.2014 г. за обект 

„Чайка 2” в клон Пловдив за изпълнение на посочените строително-ремонтни работи в 

количествената сметка, неразделна част от Покана № 127/01.06.2018 г.  

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение с клсирания участник. 

 
На основание чл.72, ал.3 от ЗОП (отм.), комисията  приключва своята работа с 

предаването на протокола заедно с цялата документация по настоящата процедура на  

 



 

Възложителя за вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП (отм).  

 

Комисията приключи работа на 14 юни  2018 г. в 12:00 часа. 

 

 
Комисия в състав: 

 

Пенка Савова  - (п) 

 

Илияна Бешкова  (п) 

 

Невяна Чернаева (п) 

 

Подписите са заличени, съгласно ЗЗЛД. 


