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           Студентски столове и общежития ЕАД 

 

 

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

     На 02.12.2020 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.№ 204 / 25.11.2020 

г. до потенциален изпълнител по рамково споразумение № 53/15.03.2019 г. за 

обособена позиция № 2, 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 

Югоизточния район за планиране“, за Обект: гр. Стара Загора, Студентско 

общежитие блок 1-3, изпълнение на дейности за проектиране и изпълнение на 

дейности по СМР, подробно описани в Количествената сметка. Комисията, 

назначена със Заповед № 101 от 02.12.2020 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; 

 Мая Любомирова Манолова –  счетоводител в ССО ЕАД.  

На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията. 

От деловодството на дружеството на комисията бяха предадени 2 (два) броя 

оферти за участие по обособената позиция № 2, за обект в град Стара Загора, 

Студентско общежитие бл. №1-3, записани във входящия регистър за 

обществени поръчки на Възложителя:  

1. Обединение „Общежития 2019“ДЗЗД с вх.№ 317/01.12.2020 г., 11:00 ч.; 

2. Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД с вх.№ 318/01.12.2020 г. в 11:20 ч. 

Същите са с ненарушена цялост, подадени в определения за подаване на 
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офертите срок. След извършване на описаните подготвителни действия, 

председателят на комисията откри заседанието, като прочете Заповед № 101 от 

02.12.2020 г. издадена от  изпълнителния директор на дружеството и имената на 

подалите оферта участници.  

Всички присъстващи членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, 

ал.2  от Закона за обществените поръчки. На заседанието  не се явиха 

представители на потенциалните изпълнители. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите 

на участниците по реда на подаването и вписване в Регистъра,  след което 

пристъпи към обявяване съдържанието им. Тримата членове на комисията  

положиха подписите си върху Техническото и Ценово предложение на  

участниците. 

 

При преглед на офертите, Комисията констатира следното: 

 

1.ОБЕДИНЕНИЕ „ОБЩЕЖИТИЯ 2029“ДЗЗД.  

 
До участника  е изпратена покана с  изх.№ 204/ 25.11.2020 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; Предлагана цена; 

Количествено – стойностна сметка.  

Прегледът на офертата показа, че участникът не е приложил Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката. В списъка на приложените документи  

под № 6 е записано, че прилага Техническо предложение в оригинал, но в 

кориците на офертата комисията не откри посоченото приложение. 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. Участникът не е представил информация, позволяваща на 

комисията да установи, че той отговаря на поставените изисквания за 

критериите за подбор поставени от закона и възложителя. 
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      С оглед на горното Комисията счита, че на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП 

офертата на участника Обединение „Общежития 2019“ ДЗЗД, не следва да бъде 

допусната до оценяване и класиране, а на основание чл.107,т.1 и т.2, б. „а“ от 

ЗОП, участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата по 

възлагане на изпълнението на обществената поръчка като потенциален 

изпълнител. 

     Мотиви:  

     Изискването за представяне на Техническо предложение е посочено в поканата 

до участника, в която е записано, че опаковката трябва да съдържа и Техническо 

предложение. Посоченото изискване не е изпълнено. 

С оглед на горното Комисията счита, че на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП 

офертата на участника не следва да бъде допусната до разглеждане и  

оценяване, а на основание чл.107,т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП, участникът следва да 

бъде отстранен от процедурата по възлагане на обществената поръчка за 

участие. 

2.“ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД. 

До участника  е изпратена покана с  изх.№ 204 / 25.11.2020 г. В отговор на 

поканата потенциалният изпълнител е подал оферта съдържаща следната 

документация: 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; Техническо предложение; Ценово 

предложение, 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 –  700 календарни дни; 

(за част проектиране – 28 календарни дни; за част СМР – 672 календарни 

дни). 

- предлагана цена: обща стойност без ДДС -  5 004 790.63 лева;  

(включващ СМР 4 918 380.21 лева и проектни работи 86 410.42 лева); 

- предлагана цена: обща стойност с ДДС –  6 005 748.76  лева; 
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Авансово плащане  - 30%. 
Междинни плащания – след подписване и представяне на протокол  обр.19 
за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи. 

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. Представен е линеен график за изпълнение на всички 

подлежащи дейности. Участникът е посочил, че гаранционните срокове за 

строителните дейности са в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република Българи. Участникът е 

декларирал, че ще отстранява забележки или нередностите по представените 

технически инвестиционни проекти в срок до 10 (десет) календарни дни, след 

получаването им в писмен вид от Възложителя. 

В Приложение №1 - Обяснителна записка към Техническото предложение, 

участникът е описал етапите за изпълнение на поръчката, включващи: 

1.Иницииране; 

2. Планиране, в т.ч. Проектиране; 

3. Изпълнение; 

4. Контролиране и авторски надзор; 

5. Управление;  

6. Приключване. 

Представената Технологична таблица, дава основната визия на необходимите 

задачи и начин за постигане на целите и очакваните резултати, като описаното в 

нея е в строга връзка и съответствие с описаните принципи, изисквания и 

насоки на отделните етапи. 

Етапите включват: 

1.Етап Иницииране -  състои се  от процеси за оторизиране на договора, като с 

подписването му, започва изпълнението. 

2. Етап Планиране , в т.ч. Проектиране -  състои се от процеси за определяне 

на всички задачи и ресурси за изпълнение на договора. Описана е организацията 

на работа по проектирането, включваща сформиране на екип от проектанти, 

способи и методи на организация на работа, мерки за организация на 

ангажираните експерти. Проектантите по отделните части, ще извършат 

подробно запознаване със спецификата на обществената поръчка, на място на 

обекта и с предоставената от Възложителя налична документация. 
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Инвестиционният проект ще се разработи в съответствие с техническата 

специфика на Възложителя и всички приложими нормативни актове за 

изготвяне на инвестиционни проекти, действащи в страната. В проектите ще се 

предвидят материали и изделия, които имат съответствие със съществуващите 

изисквания, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите 

(ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване                      

(топлоизолационни системи, дограми и др.), които ще се прилагат, ще са с 

технически характеристики, съответни на заложените в обследванията за 

енергийно ефективност на сградата, предмет на инженеринга. 

Участникът е посочил подробно процедурите по съгласуване и одобряване на 

проектната документация и отстраняване на нередностите. Посочена е 

организацията при осъществяване на авторски надзор на обекта по време на 

строителството. За проблеми възникнали при ремонта на обекта, авторският 

надзор ще дава незабавно решения и оказва техническа помощ. 

Участникът е посочил възможните рискове, които биха оказали влияние върху 

изпълнение на инвестиционния проект и предвидените мерки за минимизиране. 

3.Етап Изпълнение – включва мерките и механизмите за организация на 

работата и разпределението на ресурсите, в т.ч. по организацията на временно 

строителство, организация на строителната площадка, организация на 

доставките на материали и оборудване, изпитванията, комуникацията между 

участниците в процеса, документи по изпълнението на строителството, 

безопасност на работата, мерки за опазване на околната среда. За гарантиране на 

качествено и навременно изпълнение на договора са идентифицирани 

възможните рискове и са посочени ефективни мерки за тяхното преодоляване. 

Изпълнителят ще започне изпълнението по предмета на поръчката след 

подписването на Протокол за откриване на строителната площадка – обр. 2 към 

Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (ДВ бр.72 от 2003 г.), а окончателното завършване на 

строително-монтажните работи ще се установи с подписването на акт обр.15 от 

същата Наредба. 

В предложената схема на процесите за организация на работа на екипа за 

изпълнение (стр.55) е направено условно разделение на дейностите, така, че да 

се оптимизират процесите на контрол и координация за качествено изпълнение 

на поръчката. За изпълнение на предвидените СМР е изготвен линеен график, 

съобразен със спецификите на отделните дейности, така, че да бъдат извършени 

при най-подходящи климатични и др. условия, с цел осигуряване на качество на 
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строителството и запазване на крайния срок за изпълнение по договора. 

Графикът отразява етапността в изпълнението на предвидените СМР, описан е 

по седмици и календарни дни. Диаграмата на работната сила показва бройките 

на работниците във всеки момент както и средния брой работници на обекта. 

На строежа ще бъдат доставяни строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране в сградите. Всяка доставка ще се контролира от консултант, 

упражняващ строителен надзор на строежа. Участникът разполага с 

инструменти, строителна и малка механизация, както и резервно оборудване за 

незабавна подмяна в случай на авария. 

4.Контрол на качеството на СМР и влаганите материали. 

Контрол на качеството ще се осъществява при завършването на всяка 

технологична операция, както и по определените работни места в процеса на 

СМР. Контрол на качеството на влаганите материали ще се осъществява през 

целия период на строителството. Описани са методите които ще се прилагат за 

осъществяване на контрола при СМР и материалите. 

5. Етап от изпълнението - Организация на Временно строителство. 

През подготвителния период ще се извършва мобилизация на машини и хора, 

изграждане на  офис  в близост до обекта и стациониране на  техника. Ще бъде 

изградено складово стопанство. 

Участникът е описал подробно технологията на предвидените СМР, включваща 

всички дейности. Особено внимание е отделено на изпълнение на настилки, 

монтаж на дограма, топлоизолация на фасадната система, хидроизолации и 

топлоизолации, тенекеджийски работи, строително – метални работи, 

електроинсталации, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и 

климатизация. 

Описани са възможните рискове и мерките които ще се вземат за да се 

предотвратят рисковете. Посочени са технически рискове, които може да 

възникнат при определени условия, като:  проучване на наличните данни за 

кадастъра; неправилно проучване на подземния кадастър; проучване на 

проектните разработки; проучване на наличните данни в основните снабдителни 

компании (ел.ток, вода, канализация, телефонни кабели и др.). Рисковете за 

качество включват групите материали, механизация, труд и работна сила. 

Рисковете, свързани с изпълнението на конкретна дейност, са свързани с:  

наличие на скални почви при изпълнение на изкопни работи; попадане на 

археологични находки; при попадане на взривни вещества; при влошаване на 
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атмосферните условия и др. Групата рискове, свързани със ЗБУТ и рискове 

свързани с опазване на околната среда са описани като важни, поради връзката 

им с работещите на обекта. Посочени са мерки за предотвратяване допускането 

на проявление на рисковете. 

6. Етап – Приемане и отчитане на строителство. 

Предвидените съгласно договора дейности или видове СМР извършени на 

обекта, ще се комплектуват с подписани протоколи, необходимите актове, 

изчисления, протоколи от изпитвания, сертификати, декларации и др. 

документи, доказващи качеството и количеството на извършените СМР. За 

установяване годността за предаване на строежа и строителната документация, 

се съставя Констативен акт, приложение №15. За осъществяване на дейностите 

по време на гаранционния срок за обекта се съставя План за гаранционна 

поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект. 

Констатираните неизправности и повреди ще се отстраняват в срок до 10 дни. 

 
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.  

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за 

степента на  добро качество на организация за изпълнение, способстващо за 
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постигане целите и резултатите на предмета на поръчката, като в него са 

включени всички предвидени от възложителя дейности. 

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. 

 
Поради класиране на един участник, 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 „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, 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  04 декември 2020г. в 14:00  часа 

 
Комисия в състав: 

Пенка Савова (подпис) 

 

Илияна Бешкова (подпис) 

 

Мая Манолова   (подпис)           Данните са заличени, съгласно чл.36а от ЗОП.      


