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           Студентски столове и общежития ЕАД 

 

 

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

     На 24.11.2020 г., от 10:00 часа, в централната сграда на „Студентски столове 

и общежития“ ЕАД, 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.№ 195 / 18.11.2020 

г. до потенциален изпълнител по рамково споразумение № 54/15.03.2019 г. за 

обособена позиция №3, с предмет: „Строителство в недвижими имоти, 

използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, находящи се на територията на 

районите за планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен“, за 

Обект: гр. Пловдив, Студентско общежитие „ Чайка 2“, изпълнение на 

дейности за проектиране и изпълнение на дейности по СМР, подробно описани 

в Количествената сметка. Комисията, назначена със Заповед № 94 от 24.11.2020 

г. на изпълнителния директор на дружеството, започна работа в следния състав: 

Председател: Пенка Павлова Савова – гл.юрисконсулт в ССО ЕАД; 

Членове: 

Илияна Василева Бешкова  –  икономист, Ръководител  „Финансов отдел“ в   

ССО ЕАД; 

 Галина Иванова Пешева –  техн. специалист в ССО ЕАД.  

На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията. 

От деловодството на дружеството на комисията беше представена 1 (един) брой 

оферта за участие по обособената позиция № 3, за обект в град Пловдив, 

Студентско общежитие „Чайка 2“, записана във входящия регистър за 

обществени поръчки на Възложителя с вх.№ 316/23.11.2020 г., 10:00 ч. Същата е 

с ненарушена цялост, подадена в определения за подаване на офертите срок. 

След извършване на описаните подготвителни действия, председателят на 

комисията откри заседанието, като прочете Заповед № 94 /24.11.2020 г. издадена 
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от  изпълнителния директор на дружеството и имената на подалия офертата 

участник. Всички присъстващи членове на комисията попълниха декларации по 

чл. 103, ал.2  от Закона за обществените поръчки 

На заседанието  не се яви представител на потенциалния изпълнител 

Обединение „Общежития 2019“ДЗЗД.  

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника 

Обединение „Общежития 2019“ДЗЗД, потенциален изпълнител  по Рамково 

споразумение № 54 от 15.03.2019 г. по обособена позиция №3, след което 

пристъпи към обявяване съдържанието  на плика и ценовото предложение. 

Тримата членове на комисията  положиха подписите си върху Техническото и 

Ценово предложение на  участника. 

До участника Обединение „Общежития 2019“ДЗЗД. е изпратена покана с  изх.№ 

195 / 18.11.2020 г. 

В отговор на поканата потенциалният изпълнител е подал оферта съдържаща 

следната документация: Списък на документите, приложени в офертата; Оферта 

за сключване на конкретен договор, съдържаща: идентификация на участника с 

административни сведения;  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1 от ЗОП; Предложение за срок за изпълнение на поръчката; Линеен 

календарен график; Диаграма на работната ръка; Техническо предложение; 

Предлагана цена; Количествено – стойностна сметка.  

Прегледът на офертата показа, че в нея се съдържа следното предложение за 

изпълнение на поръчката, необходимо за оценка на офертата: 

 
- срок за изпълнение на поръчката –  705 календарни дни; 

(за част проектиране – 45 календарни дни; за част СМР – 660 календарни 

дни). 

- предлагана цена: обща стойност без ДДС -  2 586 341.06 лева;  

(включващ СМР 2 492 876.28 лева и проектни работи 93 464.78 лева); 

ДДС –  517 268.21 лева;  

- предлагана цена: обща стойност с ДДС –  3 103 609.27  лева; 

Авансово плащане  - 10%. 

Междинни плащания – съгласно представени Акт обр.19 и фактура. 
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Комисията счита, че приложеното Техническо предложение за организация на 

работата,  отговаря на заложените  изисквания на Възложителя за изпълнение на 

работите по поръчката. Подробно са разработени мероприятията, които следват 

отделните етапи  след изготвени технически и технологични правила за 

ремонтните дейности.  Предложението включва в общата  част  -  времето за 

изпълнение, количеството и обема на възложените ремонтни работи на база 

количествената сметка,  качеството на влаганите материали, които ще бъдат 

придружени с необходимите сертификати за произход и декларация за 

съответствие. 

 Преди започване на строителството, изпълнителят ще вземе необходимите 

мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети и 

постави предупредителни знаци. Ще вземе необходимите мерки за опазване на 

пътищата, алеите, ползвани от него по време на строителството и за сигурността 

на съществуващия трафик, за което ще носи пълна отговорност. Ще организира 

и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с 

временната организация и съгласувания с другите заинтересовани страни. Ще 

започне изпълнението на следващия по технология вид работа, само след като 

изпълнените предхождащи видове работи са изпълнени и приети по съответния 

ред. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

степента на  добро качество на организация за изпълнение, способстващо за 

постигане целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са 

включени всички предвидени от възложителя дейности. 

Основни етапи и технологична последователност на строителните процеси. 

При изграждане на обекта, участникът уточнява, че се прилага един от следните 

методи, според условията на строителството, а именно: последователен, 

паралелен и поточен. При последователния метод срокът на строителството е 

най-дълъг, но се получава най-малка интензивност на използваните ресурси. 

При паралелния метод срокът на строителството е най-къс, но интензивността 

на използваните ресурси е най-голяма. 

За реализация на обекта, ще бъде използван паралелния метод, който ще е едно 

съчетание на последователния и поточния методи, при който се изпълняват 

отделни видове работи  на всички подобекти, а паралелно се изпълняват 

разнотипни работи. По този начин съчетава положителните страни на тези два 

метода и избягва техните недостатъци. 

Етап подготовка на строителството. 
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Участникът ще изготви технологичен, инженерингов, финансов и 

организационен анализ, необходими последващи корекции и оптимизация на 

строителния процес, уточняване на количествените сметки и проектни 

изисквания. 

 

     Етапи на изпълнение на обекта: 

     А. ПРОЕКТНИ РАБОТИ: 

     Водещ проектант и изпълнител на проектните работи е „Архитектурно студио 

„Чангулев“ ЕООД с ръководител на екипа -  арх. Владимир Асенов Чангулев. 

Обяснителната записка отразява организацията, последователността и 

продължителността на всички дейности, част от проектната работа. 

Проектантският екип представя начините, по които ще се организират 

дейностите за изпълнение на задачата. Обект на поръчката е изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза технически проект. 

      Участникът е установил, че разгъната застроена площ на обекта, без сутерен, е 

3374.18  кв. м.; Разгънатата застроена площ със сутерен е 4214.69 кв. м. 

Сградата се състои от 4  жилищни етажи и сутеренно ниво. 

     Проектирането включва следните дейности: 

• Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти 

за обекта и определяне на конкретните им ангажименти; 

• Извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и 

наличната документация; 

• Изпълнение на проектирането  и комуникация; 

• Съгласуване и одобрение на проектната документация и отстраняване на 

нередности; 

• Организация при осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството. 

Подробно са описани действията по изпълнение на посочените дейности. 

 

Б. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ. 

Етапите на последователността на дейностите, които ще бъдат  спазени от 

потенциалния изпълнител са следните: 

1.Организация на строителната площадка - преди започване на 

строителството ще се извършват подготвителни мероприятия, които да 

гарантират успешното изпълнение и безопасната дейност по време на 

извършване на строително-ремонтните работи. Ще се създаде временна 
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строителна база на място посочено от Възложителя, която ще осигурява 

нормални санитарно-хигиенни и битови условия 

2 Организация на работа  -   Технология на изпълнение на основните видове 

строително-монтажни работи, включва: 

1. Етап подготовка на строителството; 

2. Етап демонтажни работи; 

3. Етап изпълнение на строителството; 

4. Етап завършване на строителството. 

Демонтажни работи – ще започнат да се изпълняват веднага след приключване 

на подготвителните работи.  

Участникът е описал технологията на изпълнение на основните видове 

строително-монтажни работи, като: 

• Бояджийски работи – посочени са материалите, изпълнение, технология 

при изпълнение, приемане на бояджийските работи; 

• При изпълнение на дограма – прозорците ще се изработват от PVC 

профил, с прекъснат термомост. Външните врати ще са бели от алуминиев 

профил, с прекъснат термомост. Технологията включва доставка и 

монтаж. 

• При изпълнение на топлоизолация на плосък покрив се полага минерална 

вата; 

• Монтиране на стоманени решетки на прозорците; 

• Полагане на мазана хидроизолация - еластична; 

• Технология на изпълнение на Ел. инсталации; 

• Технология на изпълнение на Част ВиК; 

• Изпълнение на настилки и облицовки; 

Посочени са принципи за осигуряване на качеството, включващ: 

1. Опазването на търговската тайна и етика; 

2. Контрол на работата на служителите; 

3. Участие на ръководния състав при определяне посоките, целите и 

задачите на политиката по качеството; 

4. Изискване от всички служители да проявяват в работата си 

професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. 

5. Систематичен анализ и решаване на проблемите. 

 

 Мерки за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на 

труд. 
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Описани са мерките за спазване на правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд. Изпълнителят ще създаде необходимата организация и ще 

вземе превантивни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на 

труд по време на ремонта в обекта, при стриктно спазване на План за 

безопасност и здраве. Посочени са всички мерки, които ще се вземат за спазване 

на правилата за безопасна работа при отделните дейности. Ще бъде изготвена 

оценка на риска, обхващаща всички етапи на  строителството, избора на работно 

оборудване и всички параметри на работната среда. Посочени са Мерките и 

изискванията за безопасна работа при подготовка и поддържането на 

територията на строителната площадка; Мерки и изисквания за безопасна 

работа при бояджийски и зидарски работи; Мерки и изисквания за безопасна 

работа при организация на работните места; Мерки и изисквания за безопасна 

работа при ръчна работа с тежести и ползване на стълби; Мерки и изисквания за 

безопасна работа при изпълнение на облицовъчни работи и мазачески работи; 

Мерки и изисквания за безопасна работа при изграждане и експлоатация на 

временно електрозахранване. Посочени са мерките и изискванията за пожарна 

безопасност на обекта с изброяване на уредите и съоръженията, които ще се 

използват при гасене на запалвания и пожари.Относно мерките за опазване на 

околната среда, участникът ще разработи План за опазване на околната среда 

при изпълнение на СМР на обекта, уреждащ съвкупността от мерки, които 

участникът ще предприеме. 

 
Комисията се запозна с количествено-стойностната сметка, приложена към 

ценовото предложение, 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. 

След запознаване с офертата на участника, поради редовност на 

документацията, комисията единодушно прие решение да го допусне до оценка 

и класиране. 
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Поради участие и класиране на един участник подал оферта, Комисията не може 

да приложи методиката за оценка към офертите на потенциалните изпълнители, 

допуснати да класиране. Посоченото обстоятелство дава основание на 

Комисията за  разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, да 

предложи на Възложителя участникът Обединение „Общежития 2019“ДЗЗД., 

да бъде избран за изпълнител на обекта, с когото да сключи договор за 

изпълнение на поръчката. 

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП, комисията  приключва своята работа с 

предаването на протокола и доклада, заедно с цялата документация по 

настоящата процедура на Възложителя, за вземане на решение.  

 

Комисията приключи работа на  27 ноември 2020г. в 10:00  часа. 

 
Комисия в състав: 

Пенка Савова (подпис) 

 

Илияна Бешкова (подпис) 

 

Галина Пешева  (подпис)                 

                

Данните са заличени съгласно чл.36а ЗОП                                   


