
           
 
 

Студентски столове и общежития ЕАД 

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

    
 
                                             
                                               Р   Е  Ш  Е  Н  И   Е 
 
                          №  74  / 18.09.2018 г. 

 

        За определяне на изпълнители в процедура на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка 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“     

 

 

         На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 

чл.108, т.1, чл.109 и чл.106, ал.6 от Закон за обществените поръчки и утвърден 

доклад от 18.09.2018 г. от работата на комисия, назначена със заповед 

№.60/09.08.2018 г. на изп.директор на ССО ЕАД за провеждане на процедура на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка 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“, открита с 

Решение №46А/09.07.2018 г., предвид отразените обстоятелства в Протокол №1 от 

09 август 2018 г.,  Протокол №2 от 10 септември 2018г., Протокол №3 от 

17.09.2018 г., 

                                                  Р  Е  Ш  И  Х 

І. Определям за изпълнители: 

За първа обособена позиция – клон в гр.София: 



За изпълнител определям „Лифтком Сервиз“ЕООД предложил обща месечна цена 

на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор  по 

обособена позиция №1 в размер на 594.00 (петстотин деветдесет и четири) лева, без 

ДДС. 

За пета обособена позиция – клон в гр. Русе: 

За изпълнител определям „Асансьори“ООД  предложил обща месечна цена  на 

абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по обособена 

позиция №5 в размер на 575.00 (петстотин седемдесет и пет ) лева, без ДДС. 

 

За седма обособена позиция – клон в гр.Стара Загора 

За изпълнител определям  „Ремонт Лифт-М“ЕООД предложил обща месечна цена 

на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 7  в размер на: 1280.00 (хиляда двеста и осемдесет) лева, без 

ДДС. 

 

За осма обособена позиция – клон в гр. Ямбол: 

За изпълнител определям СД „ Вертикал -111-Добрев и сие“  предложил обща 

месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки 

асансьор по обособена позиция № 8  в размер на: 98.00 (деветдесет и осем) лева, 

без ДДС. 

 

За девета обособена позиция – клон в гр.Хасково: 

За изпълнител определям „Ремонт Лифт-М“ЕООД предложил обща месечна цена 

на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №9  в размер на 370.00 (триста и седемдесет) лева, без ДДС. 

За десета обособена позиция – клон в гр.Шумен: 

За изпълнител определям „Лифтком Сервиз“ЕООД предложил обща месечна цена 

на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор  по 

обособена позиция №10 в размер на 474.00 (четиристотин седемдесет и четири) 

лева, без ДДС. 

 



ІІ. Отстранявам от процедурата участника „Вертикал 1“ЕООД , на основание 

раздел VІІ, т.4 на Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, 

поради нередовност на ценовите оферти за позиции № 7 и № 9. 

 

МОТИВИ:  

Участникът е представил ценови оферти за позиции № 7 и № 9, които не отговарят 

на условията поставени от Възложителя. В ценовите си оферти, участникът не е 

посочил стойности на ценообразуващите показатели, които участват в т.2 от 

Методиката при оценяване на участниците. 

 

ІІІ. Поради неподадени оферти за участие в процедурата за позиции с номера № 2, 

№ 3, № 4 и № 6, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за посочените позиции, на 

основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП. След влизане в сила на настоящето решение, 

Възложителят ще приеме решение за изпращане покани  в съответствие с чл.79, 

ал.1, т.1 от ЗОП и чл.64 от ППЗОП. 

 

ІV. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП,по реда на чл.43, ал.2 от ЗОП настоящето 

решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му. 

 

V. Протоколите и окончателния доклад на комисията да се публикуват в профила 

на купувача на ССО ЕАД, при спазване на срока по чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, в 

деня на изпращане на участниците. 

 

 VІ. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията 

в 10-дневен срок от получаването на настоящето решение, на основание чл. 197, 

ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

 

       Изпълнителен директор:  
           (Сергей Миланов) 
 
Данните са заличени,  
съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД. 
                            


