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„Студентски столове и общежития“ ЕАД 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

Днес, 15.09.2022 г., от 11:00 часа, в централната сграда на „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД („ССО“ ЕАД или дружеството), 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. № 167/22.08.2022 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, по ТРЕТА обособена позиция: 

„Строителство в недвижими имоти, находящи се на територията на районите за 

планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен, за Обект: Подмяна на 

абонатна станция в СО-блок 19, гр. София.  

Комисията, назначена със Заповед № 68 от 15.09.2022 г. на изпълнителния директор на 

дружеството, започна работа в следния състав: 

Председател: Борислав Милчев Димитров – юрист, адвокат, член на САК; 

Членове: 

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

Галина Иванова Пешева – публична администрация, технически 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 Подмяна на абонатна станция в СО-блок 19, 

гр. София, записана във входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя. 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 № 68 /15.09.2022 г., издадена 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 „Общежития 2019“ 

ДЗЗД.   

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника „Общежития 2019“ 

ДЗЗД, потенциален изпълнител по Рамково споразумение № 54 от 15.03.2019 г. по обособена 

позиция № 3, вписана в регистъра под номер 337 на 09.09.2022 г. в 11:15 часа, след което 
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пристъпи към обявяване съдържанието на плика и ценовото предложение. Тримата членове 

на комисията положиха подписите си върху всички документи по представената оферта от  

участника. 

До Обединение „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ ДЗЗД е изпратена покана с  изх. № 167 / 22.08.2022 г. 

В отговор на поканата потенциалният изпълнител е подал оферта, съдържаща следната 

документация: Списък на документите, приложени в офертата; Оферта за участие с 

идентификация на участника и административни сведения за него; Декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП; Предложение за срок за изпълнение на поръчката; 

Техническо предложение; Линеен календарен график; Диаграма на работната ръка; 

Предлагана цена; Количествено – стойностна сметка; Анализи. 

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 – 75 (седемдесет и пет) календарни дни; 

- предлагана цена: обща стойност – 381 035,57 лв. (триста осемдесет и една хиляди и 

тридесет и пет лева и 57 ст.), без ДДС; 

ДДС – 76 207,11 лв. (седемдесет и шест хиляди двеста и седем лева и 11 ст.); 

- предлагана цена: обща стойност – 457 242,68 лв. (четиристотин петдесет и седем 

хиляди двеста четиридесет и два лева и 68 ст.), с ДДС  

- Авансово плащане - 20%. 

- Междинни плащания – съгласно представени Акт Обр. 19 и фактура. 

Предложението на изпълнителя включва следното: 

ОБЕДИНЕНИЕ „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ ДЗЗД ще започне изпълнението на предмета на 

настоящата обществена поръчка след подписването на Протокол за откриване на 

строителната площадка, обр. № 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. Окончателното завършване на СМР ще се установи с подписването 

на акт обр. 15 от същата Наредба. Участниците в обединението имат изградена и поддържана 

система за управление на базата на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS:18001 2007. Системата осигурява висококачествено изпълнение на 

регламентираните и прогнозирани изисквания на потребителите и осъществява политика на 

качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, ангажираща 

колективите за изграждане и производство на висококачествени продукти. 

Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на 

Възложителя и действащата нормативна уредба, като обединението има възможност да 

обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и 

съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката.  

Предложението включва времето за изпълнение, линеен график за изпълнение на СМР, 
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график на работната ръка, подробно описание на изпълнението на поръчката. Посочено е, че 

количеството и обемът на възложените ремонтни работи са на база количествената сметка. 

При изпълнение на СМР ще се осъществява контрол по качеството на изпълнение на 

строителството, като влаганите материали 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 и др. Освен това, ще се разработи 

организационен план, който има за задача да осигури пълна представа за провеждането на 

строителния процес през всички негови етапи. Следва да се спазват и всички изисквания за 

безопасна работа, като за всеки вид работа координаторът ще изисква писмени инструкции за 

безопасност и здраве и всяка такава инструкция се поставя на видно място на обекта.  

1. Технологията на изпълнение на основните видове строително-монтажни работи по етапи 

включва: 

- Демонтажни работи – преди започване разрушаването на съоръженията изпълнителят 

проверява дали са налице опасности за работещите, а в случай че такива не могат да бъдат 

избегнати, строителят взема подходящи мерки за защита здравето и живота на работещите и 

за опазване на околната среда. С оглед правилната организация на работата обектът ще се 

раздели на работни сектори:  

 демонтажни работи в сутерен - демонтира се хоризонталната тръбна разводка в 

сутерена, разширяват се отворите в стените, премахва се на местата на срязовете 

гипсовата мазилка и стъклената вата; 

 премахват се съществуващите тръбни топлообменници, разпределителни 

колектори и обемни водосъдържатели от абонатната станция, като се нарязват на 

части. Демонтираните тръби, водоразпределители, топлообменници и 

водосъдържатели се изнасят през врата на съседно помещение и отвори, които ще 

бъдат направени във фасадата. 

- Монтажни работи – тяхното изпълнение ще започне в последователността, описана в 

линейния график.  

2. Материали – посочени са изискванията, на които трябва да отговарят влаганите материали 

при изграждането на енергийно-ефективни отоплителни системи, както и гаранционен срок 

по отношение на абонатната станция, температурни сензори, електрически вентили и 

клапани, циркулауционни помпи, разширителни мембранни съдове, КИП и арматура, клапи 

„Бътерфлай“, термометри, манометри, фланци, предпазни клапани и вентили, топлинна 

изолация, полипропиленови тръби, електрически табла и апаратура. 

Посочено е, че оборудването в котелното помещение е изключително амортизирано и 

неефективно, поради което се налага демонтиране на цялата инсталация и подмяната й с нова, 
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която съответства на действащите нормативни изисквания за енергоефективност и 

безопасност.  

Изпълнителят гарантира, че новото оборудване ще бъде съобразено със заданието.  Битовото 

горещо водоснабдяване ще се осъществява от самата абонатна станция, което изключва 

използването и закупуването на емайлирани бойлери. Помпената инсталация ще се 

осъществи с високоефективни помпи с електронно управление. Към отоплителната 

инсталация ще бъде добавена и автоматична пълнеща система в нормални експлоатационни 

условия с монтирана водомерна група за отмитане на добавено количество вода. 

Разпределението на топлинната мощност ще се осъществи със съдове (буфери) с обособени 

кръгове за отделните нива на сградата. За обезопасяване на инсталацията ще се предвидят 

затворени разширителни съдове с необходимия обем. 

Етап завършване и отчитане на строителството - обектът ще се завърши и предаде на 

Възложителя в договорения срок и с качество съгласно изискванията на техническите 

спецификации и ЗУТ. Точната последователност, продължителност и трудоемкост на всяка 

операция е изложена в подробния линеен календарен план. 

Организация на строителната площадка - дейностите по  мобилизация ще започнат след 

подписването на договора и съставянето на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включват  

необходимите човешки ресурси, строителна механизация и временно строителство, 

необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от графика, които ще 

позволят на изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения срок. 

След окончателното приключване на работата по предмета на договора ще бъдат 

демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната 

механизация и ще бъде почистена  площадката. 

Човешки ресурси – средносписъчния състав на бригадата е 13 работника. Диаграмата на 

работната ръка представлява диференциална диаграма на необходимия трудов ресурс, който 

ще се намира на строителната площадка във всеки един момент. Трудоемкостта е изчислена 

при 8-часов работен ден, като при непредвидени обстоятелства е възможно да се наложи 

удължаване на работния ден при съгласуване с Инспекция по труда. 

Мерки за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

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 строителството 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. Не се 

предвижда  работа в извън светлата част на деня. Посочени са мерките и общите изисквания 

за безопасна работа при извършване на СМР; мерки и изисквания за безопасност при ръчна 
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работа с тежести;  мерки и изисквания за пожарна безопасност на обектите с изброяване на 

уредите и съоръженията, които ще се използват при гасене на запалвания и пожари.  

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. Комисията разгледа също така и приложените анализи. 

След запознаване с офертата на участника, поради редовност на документацията, Комисията 

единодушно прие решение да го допусне до оценка и класиране. 

 

Поради участие на единствения класиран в процедурата за сключване на договор по 

Рамковото споразумение, 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 „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ ДЗЗД да бъде 

избрано 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 заедно с цялата документация по настоящата процедура на Възложителя 

за вземане на решение.  

 

Комисията приключи работа на 26 септември 2022 г. в  10:00  часа. 

 

Комисия в състав: 

 

Борислав Димитров (подпис) 

 

Илияна Бешкова (подпис) 

 

Галина Пешева (подпис)          

                     

Данните са заличени по арг. чл. 5, § 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/ във връзка с 

чл. 37 от ЗОП. 


