
                       

     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  № 2 

         Днес,10.09.2018г. в 10.00 часа, в  административната сграда на „С С О”ЕАД, гр. София, 

Студентски  град, бл.5, ет.2, заседателна зала - стая № 216, комисия в състав:  

Председател:  
 

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

         Членове:  
 

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

 Снежинка Табакова – техник по строителство в  ССО ЕАД.   
                                                                 

определена със Заповед № 60 от 09.08.2018 г. на изпълнителния директор на „С С О” ЕАД, за извършване 

на подбор, разглеждане и оценка на офертите и класиране на офертите в процедура чрез публично 

състезание, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в клоновете на „Студентски столове и 

общежития“ ЕАД, за период от три години по десет обособени позиции“   . 

Комисията проведе свое закрито заседание по разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците. 

С решение на комисията, отразено в Протокол №1 от 09.08.2018 г. е дадена възможност на 

участниците да представят  допълнителна информация в срок от 5 работхни дни, считано от 

датата на получаване на протокола (20.08.2018 г.). В определения от комисията срок, който е 

изтекъл на 27.08.2018 г. са  получени  допълнителни документи  от участниците. Комисията 

констатира, че изисканите документи са получени  в определения срок и трябва да бъдат  

разгледани. 

Комисията извърши проверка на допълнително представените на основание чл.54, ал.9 от 

ППЗОП документи за съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и 

критериите за подбор, при което установи следното: 

 



1.Участникът „Асансьори“ООД, участващ за позиция №5,  е представил нов ЕЕДОП, изпратен 

на посочения адрес от възложителя, в срок на 24.08.2018 г.Участникът се е съобразил с 

указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът „Асансьори“ООД  е представил всички изискуеми документи и е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

2.Участникът СД“Вертикал-111-Добрев и сие“, участващ за позиция № 8 е представил нов 

ЕЕДОП, изпратен на посочения адрес от възложителя в срок на 23.08.2018 г.  Участникът се е 

съобразил с указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът СД“Вертикл-111-Добрев и сие“ е представил всички изискуеми 

документи и е налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

3.Участникът “Вертикал 1“ ЕООД , участващ за позиция №7 е представил нов ЕЕДОП, изпратен 

на посочения адрес от възложителя в срок на 22.08.2018 г.Участникът се е съобразил с 

указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът Вертикал 1“ ЕООД  е представил всички изискуеми документи и е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

4.Участникът “Вертикал 1“ ЕООД , участващ за позиция №9 е представил нов ЕЕДОП,  изпратен 

на посочения адрес от възложителя в срок на 22.08.2018 г.Участникът се е съобразил с 

указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът Вертикал 1“ ЕООД  е представил всички изискуеми документи и е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

5.Участникът  „Ремонт Лифт –М“ ЕООД, участващ за позиция №7 е представил нов ЕЕДОП, 

изпратен на посочения адрес от възложителя в срок на 24.08.2018 г.Участникът се е съобразил с 

указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът „Ремонт Лифт - М“ ЕООД  е представил всички изискуеми документи и е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

6.Участникът “Ремонт Лифт –М“ ЕООД, участващ за позиция №9 е представил нов ЕЕДОП, 

изпратен на посочения адрес от възложителя в срок на 24.08.2018 г.Участникът се е съобразил с 

указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът „Ремонт Лифт-М“ ЕООД  е представил всички изискуеми документи и е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 



7.Участникът “Лифтком Сервиз“ ЕООД, участващ за позиция №1 е представил нов ЕЕДОП, 

изпратен на посочения адрес от възложителя в срок на 23.08.2018 г.Участникът се е съобразил с 

указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът „Лифтком Сервиз“ ЕООД  е представил всички изискуеми документи и е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

8.Участникът “Лифтком Сервиз“ ЕООД, участващ за позиция №10 е представил нов ЕЕДОП, 

като го е изпратил на посочения адрес от възложителя в срок на 23.08.2018 г.Участникът се е 

съобразил с указанията на комисията, посочени в Протокол №1. 

След извършения преглед на първоначално и допълнително внесените документи, комисията 

приема, че участникът „Лифтком Сервиз“ ЕООД  е представил всички изискуеми документи и е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

 

След направените по-горе констатации, комисията единодушно 

                                                 РЕШИ: 

Допуска до участие до следващия етап от процедурата – разглеждане на техническото 

предложение на всички участници.   

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на техническите 

предложения на участниците за които е налице съотвествие с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор.  

1.Участникът „Асансьори“ООД, е представил за позиция № 5 техническо предложение в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са конкретните действия относно 

функционалните проверки и техническо обслужване. Предвижда се извършване на три 

функционални прегледа и едно техническо обслужване на три месеца.Участникът разполага с 8 

технически лица и може да осигури 24-часово аварийно дежурство за обслужване на 

асансьорите. Разполага с три автомобила за аварийна поддръжка.Участникът има открит сервиз 

на територията на гр.Русе. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че за позицията е подадена оферта само от един участник, 

комисията не може да приложи Методиката за оценка, заложена в документацията и да оцени 

участника по показател К3 „Предложеиие за изпълнение на поръчката“. 

 

2. Участникът СД“Вертикал-111-Добрев и сие“е представил за позиция №8, техническо 

предложение в съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са конкретните действия 

относно функционалните проверки и техническо обслужване (приложено е подробно описание) 

Предвижда се извършване на  функционални прегледа най-малкщо веднъж на 30 дни. 



Техническо обслужване ще се извършва от двама асансьорни монтьора.Участникът разполага  с 

технически лица и може да осигури 24-часово аварийно дежурство за обслужване на 

асансьорите. Разполага със собствен транспорт  за аварийни ситуации..Участникът има открит 

сервиз на територията на гр.Ямбол. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че за позицията е подадена оферта само от един участник, 

комисията не може да приложи Методиката за оценка, заложена в документацията.и да оцени 

участника по показател К3 „Предложеиие за изпълнение на поръчката“. 

 

3.Участникът “Вертикал 1“ ЕООД е представил за позиция №7, техническо предложение в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са конкретните действия относно 

функционалните проверки и техническо обслужване.Предвижда се извършване функционални 

прегледа един път месечно. Участникът разполага с технически лица и може да осигури 

24-часово аварийно дежурство за обслужване на асансьорите. Има изготвен график за 24-часово 

дежурство. Разполага със собствени високо проходими автомобили.Участникът има открит 

сервиз на територията на гр.Стара Загора. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката участва в 

общата оценка като критерий в Методиката за оценка (К3), комисията приложи следната 

формула: К3 =Di/D1 х10, където:  

D1=предложение оценено с максимален брой точки от всички участници; 

Di=брой точки за предложението на I-тия участник. 

„10“ е тежестта на показателя К3 в определяне на комплексната оценка. 

За участника, Комисията, реши: 

К3=10 х 10  = 10 т.  

       10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 

4.Участникът “Вертикал 1“ ЕООД е представил за позиция №9, техническо предложение в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са конкретните действия относно 

функционалните проверки и техническо обслужване.Предвижда се извършване функционални 

прегледа един път месечно. Участникът разполага с технически лица и може да осигури 

24-часово аварийно дежурство за обслужване на асансьорите. Има изготвен график за 24-часово 

дежурство. Разполага със собствени високо проходими автомобили.Участникът има открит 

сервиз на територията на гр.Хасково. 



Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката участва в 

общата оценка като критерий в Методиката за оценка (К3), комисията приложи следната 

формула: К3 =Di/D1 х10, където:  

D1=предложение оценено с максимален брой точки от всички участници; 

Di=брой точки за предложението на I-тия участник. 

„10“ е тежестта на показателя К3 в определяне на комплексната оценка. 

За участника, Комисията, реши: 

К3=10 х 10  = 10 т.  

       10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 „Ремонт Лифт – М“ ЕООД е представил за позиция №7 техническо предложение в съответствие 

с изискванията на Възложителя. Описани са конкретните действия относно функционалните 

проверки и техническо обслужване.Предвижда се извършване функционални прегледа 

най-малко веднъж на 30 дни.Извършването на пълно техническо обслужване ще се извършва 

най-малко веднъж на 30 дни от двама асансьорни монтьори. Участникът разполага с достатъчен 

брой правоспособен персонал по трудово правоотношение от асансьорни монтьори. Ще 

изработва ежеседмичен график за осигуряване на 24-часово непрекъснато дежурство. Разполага 

със собствен транспорт за реагиране в аварийни ситуации  и неоходимото техническо 

оборудване.Участникът разполага с офис и работни помещения на територията на гр.Стара 

Загора. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката участва в 

общата оценка като критерий в Методиката за оценка (К3), комисията приложи следната 

формула: К3 =Di/D1 х10, където:  

D1=предложение оценено с максимален брой точки от всички участници; 

Di=брой точки за предложението на I-тия участник. 

„10“ е тежестта на показателя К3 в определяне на комплексната оценка. 

За участника, Комисията, реши: 

К3=10 х 10  = 10 т.  

       10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

 

6.Участникът  „Ремонт Лифт – М“ ЕООД е представил за позиция №9 техническо предложение в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са конкретните действия относно 

функционалните проверки и техническо обслужване.Предвижда се извършване функционални 



прегледа най-малко веднъж на 30 дни.Извършването на пълно техническо обслужване ще се 

извършва най-малко веднъж на 30 дни от двама асансьорни монтьори. Участникът разполага с 

достатъчен брой правоспособен персонал по трудово правоотношение от асансьорни монтьори. 

Ще изработва ежеседмичен график за осигуряване на 24-часово непрекъснато дежурство. 

Разполага със собствен транспорт за реагиране в аварийни ситуации  и неоходимото техническо 

оборудване.Участникът разполага с офис и работни помещения на територията на гр.Хасково.. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че предложението за изпълнение на поръчката участва в 

общата оценка като критерий в Методиката за оценка (К3), комисията приложи следната 

формула: К3 =Di/D1 х10, където:  

D1=предложение оценено с максимален брой точки от всички участници; 

Di=брой точки за предложението на I-тия участник. 

„10“ е тежестта на показателя К3 в определяне на комплексната оценка. 

За участника, Комисията, реши: 

К3=10 х 10  = 10 т.  

       10 

По показател К3, участникът получава 10 точки. 

7.Участникът „Лифтком Сервиз“ ЕООД, е представил за позиция № 1 техническо предложение в 

съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са подробно конкретните действия 

относно функционалните проверки и техническо обслужване.Предвижда се извършване на 

най-малко веднъж на 30 дни функционални прегледи. Техническото обслужване ще се извършва 

съвместно от двама монтьори, не по-рядко от веднъж месечно. Участникът ежемесечно ще 

съставя график с цел осигуряване  на 24-часово дежурство. Разполага със собствени  автомобили 

за извършване на необходимите дейности..Участникът има открит офис и работни помещения на 

територията на гр.София. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че за позицията е подадена оферта само от един участник, 

комисията не може да приложи Методиката за оценка, заложена в документацията.и да оцени 

участника по показател К3 „Предложеиие за изпълнение на поръчката“. 

 

8. Участникът „Лифтком Сервиз“ ЕООД, е представил за позиция № 10 техническо предложение 

в съответствие с изискванията на Възложителя. Описани са подробно конкретните действия 

относно функционалните проверки и техническо обслужване.Предвижда се извършване на 

най-малко веднъж на 30 дни функционални прегледи. Техническото обслужване ще се извършва 

съвместно от двама монтьори, не по-рядко от веднъж месечно. Участникът ежемесечно ще 

съставя график с цел осигуряване  на 24-часово дежурство. Разполага със собствени  автомобили 



за извършване на необходимите дейности..Участникът има открит офис и работни помещения  

на територията на гр.Шумен. 

Комисията счита, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя и го 

приема. Предвид обстоятелството, че за позицията е подадена оферта само от един участник, 

комисията не може да приложи Методиката за оценка, заложена в документацията.и да оцени 

участника по показател К3 „Предложеиие за изпълнение на поръчката“. 

 

След приемане на техническите предложения на участниците, Комисията 

 

                                                         РЕШИ: 

 

Въз основа на констатациите отразени в настоящия протокол, допуска участниците 

„Асансьори“ООД,  СД Вертикал – 111 Добрев и сие“, “Вертикал 1“ ЕООД , “Ремонт Лифт – М“ 

ЕООД  и „Лифтком Сервиз“ ЕООД до разглеждане на ценовите  предложения. 

 

Комисията насрочва публичното заседание за отваряне на ценовите оферти за 17. 09.2018 г. в 

14.00 часа в зала 216, 2 етаж, София, Студентски град, бл.5. 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения да се публикува в профила на купувача.На 

публичното задседание могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП, както и 

представители  на медиите. 

 

Председател: П.Савова 

Членове:                                       Данните са заличени,  
съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД.                         

1.Ил.Бешкова 

2.С.Табакова  

 

 

 

 

                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


