
           
 
 

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 
 
                          № 86  / 17.10.2018 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 три обособени позиции“     

 

         На основание чл. 79, ал. 1, т.1 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 17.10.2018 г. от работата на комисия, назначена със заповед 

№.85/15.10.2018 г. на изп.директор на ССО ЕАД за провеждане на процедура на 

договаряне без предварително обявление 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 три обособени позиции“, открита с 

Решение №80/05.10.2018 г., предвид отразените обстоятелства в Протокол на 

комисията от 16.10.2018 г.,  

                                                  Р  Е  Ш  И  Х 

І. Определям за изпълнители: 

За първа обособена позиция – клон в гр.Велико Търново: 



„Деник Лифт“ЕООД предложил обща месечна цена на абонаментна такса, 

формирана от единичните цени за всеки асансьор  по обособена позиция №1 в 

размер на 300.00 (триста) лева, без ДДС. 

За трета обособена позиция – клон в гр.Сливен: 

СД „Вертикал -111-Добрев и сие“ предложил  месечна цена на абонаментна такса, 

формирана от единичната цена за асансьора по обособена позиция № 3  в размер 

на: 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. 

 

ІІ. Поради направено изявление, отразено в протокола и доклада на комисията, за 

отказ от участие в процедурата по обособена позиция №2 от поканения участник 

„ЕСК“ООД, на основание чл. 110, ал.1, т.1 ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за 

посочената позиция. 

 

ІІІ. 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. 

 

ІV. Протоколът, окончателния доклад на комисията и настоящето решение 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. 

  

 

       Изпълнителен директор: (п) 
                  (Сергей Миланов) 

 
 
Данните са заличени, съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД, вр.чл.45, ал.5 от ЗОП. 


