
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

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

 
                                                    П Р О Т О К О Л  № 3 
 
 
От работата на Комисията, назначена със заповед № 124 от 17.12.2018г. за разглеждане на   
офертите за участие в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Строителство в недвижими 
имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски 
столове и общежития“ЕАД, по три обособени позиции: 1.Недвижими имоти, находящи се 
на територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен; 2. 
Недвижими имоти находящи се на територията на Югоизточния район за планиране; 3. 
Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен 
централен, Югозападен и Северозападен“, обявена под номер 01287-2018-0003. 
 

Съгласно заповедта на Възложителя, комисията е определена в следния 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; 

Инж. Eмил Гигов Гигов– Главен експерт високо строителство и метални конструкции,      

външен експерт, Камара на строителите в България.  

 

На 12.02.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, етаж 2, 

стая №216, Комисията в посочения по-горе състав продължи своята работа, като проведе 

открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения от офертите подадени 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет. 

Комисията констатира, че със съобщение публикувано на 06.02.2019 г. в „Профила на купувача“ 

на интернет страницата на Възложителя в електронната преписка на настоящата обществена 

поръчка, както и изпратено на електронните адреси на всички участници, същите са уведомени 

за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения. 

Комисията установи, че в залата присъства представител на следния участник в настоящата 

обществена поръчка: 

1. Теодор Евгениев Серафимов, представляващ  „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД. 



Присъстващото лице удостовери качеството си на представител на участник в процедурата 

посредством пълномощно и документ за самоличност и вписа името си в присъствения лист за 

заседанието. 

На публичното заседание по отваряне на ценовите предложения не присъстваха представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Преди отваряне и оповестяване на ценовите предложения Комисията уведоми представителя на 

участника за резултатите от разглеждането на техническите предложения и за оценяване на 

офертите по показател Т – Техническа оценка от комплексната оценка на допуснатите 

участници. 

Допуснатите участници до настоящия етап разделени по обособени позиции са: 

1. „КРАССТРОЙ“ООД  по Обособена  позиция  №1; 

2. „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ ДЗЗД  по Обособена позиция  №2; 

3. „ИРЕЛ  СТРОЙ  ЕНД  ПРОДЖЕКТ“ЕООД по Обособена позиция  №2; 

4. „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ ДЗЗД  по Обособена позиция №3. 

След извършване на описаните действия присъстващите на публичното заседание се увериха, че 

всички пликове с надпис „Предлагани ценови предложения“ от офертите на участниците са 

запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост.Комисията констатира, че не са налице пречки 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и запозна присъстващите лица с 

реда на провеждане на заседанието. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения от допуснатите 

оферти по всяка обособена позиция по реда на постъпването им, съобразно вх.№, поставен върху 

опаковката с офертата и отразен във входящия регистър на Възложителя. След отварянето им, 

ценовите предложения бяха подписани от тримата членове на комисията. Присъстващият 

представител на „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД подписа само ценовото предложение на 

участника „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД. Председателят на комисията му предожи да 

подпише  ценовите оферти на останалите участници, но той отказа да се възползва от това свое 

право. Отварянето на всяко ценово предложние включваше и оповестяване на предлаганите от 

съответния участник цени в лева, без ДДС, както следва: 

 

1.Предложени цени по Обособена позиция №1 „Недвижими имоти, находящи се на 

територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен“ от 

участника: 

„КРАССТРОЙ“ООД – 1 404 439.12 (един милион, четиристотин и четири хиляди, 

четиристотин тридесет и девет лева и 12 ст.) лева,  без ДДС 

 



2. Предложени цени по Обособена позиция №2 „Недвижими имоти находящи се на 

територията на Югоизточния район за планиране“ от участника: 

„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД – 1 404 439.12 (един милион, четиристотин и четири хиляди, 

четиристотин тридесет и девет лева и 12 ст.) лева,  без ДДС. 

При преглед на Ценовата оферта на участника „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД, комисията 

установи,  че съдържа единичните цени  по видове дейности за всички видове работи, които 

бяха обявени.Комисията прие решение да сборува единичните цени, за да получи общата им 

стойност, която участва във формулата при оценяване на показател Ф. Общата стойност 

получена от сбора на единичните цени по видове дейности за всички видове работи е както 

следва: 

 „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД – 1 410 618.11 (един милион, четиристотин и 

десет хиляди, шестстотин и осемнадесет лева и 11 ст.) лева, без ДДС. 

 

3. Предложени цени по Обособена позиция №3 „Недвижими имоти находящи се на 

територията на Югоизточния район за планиране“ от участника: 

„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД – 1 404 439.12 (един милион, четиристотин и четири хиляди, 

четиристотин тридесет и девет лева и 12 ст.) лева,  без ДДС 

 

С горните действия  Комисията приключи публичното заседание. 

І. Разглеждане на ценовите предложения на допуснатите оферти. 

 

На същата дата комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

 
След оценка на техническите предложения комисията извършва проверка за съответствието на 

ценовите предложения на участниците с предварително обявените от Възложителя условия и 

проверява наличието на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП. Оценяват се предложения, които 

отговарят на поставените от Възложителя изисквания, съгласно показателите за финансова 

оценка на офертите в тази методика. 

Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата оценка. 

Показатели за оценяване: 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 

Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където: 

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва: 



- Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%; 

- Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%  

Показател Ф, се изчислява по формулата: 

          Ф =  минимална предложена обща стойност на единичните цени      х 100т.  
           предложена обща стойност на единичните цени от конкретния участник  
  
Забележка: Предложената обща стойност на единичните цени е сумата от всички 
предложени единични цени в попълнения образец на ценова оферта. Минимално предложената 
обща стойност на единичните цени е тази с най-ниска стойност от всички допуснати до 
оценяване оферти.  
 

Крайно класиране на участниците: 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник 

от съответната обособена позиция. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти по обособената позиция са 

равни, се прилага реда, посочен в чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.  

Комисията установи, че ценовите предложения на участниците са изготвени и попълнени 

съгласно образеца от документацията за участие в настоящата процедура и отговарят на 

изискванията на възложителя. Комисията достигна до този извод след като за всеки от 

участниците извърши проверка за това дали сбора на предложените единични цени, отговаря на 

посочената обща стойност в ценовата оферта на  участниците. 

 

Оценка по показателите включени в ценовото предложение и определяне на КО -  

комплексна оценка. 

 

След разглеждане на ценовите предложения на участниците за установяване на съответствието  

им  с изискванията на възложителя от одобрената документация за участване, Комисията 

пристъпи към извършване на оценка по показател „Ценово предложение“  -  Ф. 

След прилагане на посочената по-горе формула за изчисляване на показателя „Ценово 

предложение“ се получиха следните резултати: 

По обособена позиция №1. „Недвижими имоти, находящи се на територията на районите 

за планиране Северен централен и Североизточен“: 

За „КРАССТРОЙ“ООД. 

Ф=1 404 439.12 / 1 404 439.12 х100 

Ф=100 точки 

 

По обособена позиция №2 Недвижими имоти находящи се на територията на Югоизточния 

район за планиране“: 

За „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 



Ф= 1 404 439.12/1 404 439.12х100 

Ф=100 точки 

За „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД 

Ф = 1 404 439.12/ 1 410 618.11х100 

Ф=99.56 точки 

По обособена позиция №3 Недвижими имоти находящи се на територията на Югоизточния 

район за планиране“:  

За „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 

Ф= 1 404 439.12 / 1 404 439.12 х100 

Ф= 100 точки 

Комплексната оценка (КО) се определя по следната формула: 

КО = 0,60хT + 0,40хФ, където  
 

Т –  техническата оценка с тежест 60%; 

Ф – финансова оценка с тежест 40% 

След прилагане на посочените по-горе формули за изчисляване на Комплексната оценка (КО) се 

получиха следните резултати: 

По обособена позиция №1. „Недвижими имоти, находящи се на територията на районите 

за планиране Северен централен и Североизточен“:  

„КРАССТРОЙ“ООД 

КО= 0.60х90+0.40х100 = 54+40 

КО= 94 точки. 

 

По обособена позиция №2 „Недвижими имоти находящи се на територията на 

Югоизточния район за планиране“: 

„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 

КО=0.60х90+0.40х100= 54+40 

КО= 94 точки 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД 

КО= 0.60х96.60+0.40х99.56 =57.96+39.82 

КО=97.78 точки 

 

По обособена позиция №3„Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за 

планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен“: 

„ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД 

КО=0.60х90+0.40х100= 54+40 

КО= 94 точки 



 

ІІ.  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Офертата получила най-висока комплексна стойност се класира на първо място. 

 

По Обособена позиция №1 „Недвижими имоти, находящи се на територията на районите 

за планиране Северен централен и Североизточен“:  

Първо място: „КРАССТРОЙ“ООД  с 94 точки. 

 

По Обособена позиция №2.„Недвижими имоти находящи се на територията на 

Югоизточния район за планиране“: 

Първо място: „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД с 97.78 точки. 

Второ място:  „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД с 94 точки. 

 

По обособена позиция №3. „Недвижими имоти, находящи се на територията на районите 

за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен“: 

Първо място: „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД с 94 точки. 

 

С горните действия Комисията приключи работа на 12.02.2019 г. 

 
 

КОМИСИЯ: 

 

1. Пенка Савова (подпис) 

 

2. Илияна Бешкова (подпис) 

 
3. Емил Гигов (подпис) 

 

 

Данните са заличени на основание чл.42, ал.5 ЗОП, вр. с Регламент (ЕС)2016/679, относно 

защитата на личните данни.                                                         

 

 

 

 

 

                                             


