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                                                       Р   Е  Ш  Е  Н  И   Е 
 
                           № 42 / 14.06.2018 г. 

За класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по 

сключено рамково споразумение по трета обособена позиция, с предмет: 

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния 

предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, недвижими 

имоти, находящи се на територията на Южен централен, Югозападен  и 

Северозападния район за планиране“. 

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

отразените в Протокол от 13.06.2018 г. (предаден на възложителя на 14.06.2018 г., 

заедно с цялата документация) на Комисията за разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените оферти с резултати от работата й, назначена със заповед 

№ 41/13.06.2018г.на изпълнителния директор на „С С О” ЕАД, Протокол №47 от 

27.02.2018г. на Съвета на директорите, изпратена покана изх.№ 127/01.06.2018 г. за 

подаване оферти за сключване на конкретен договор от потенциални изпълнители 

по Рамково споразумение № 26 от 28.07.2014г. за трета обособена позиция за обект  

- покрив на Студентско общежитие „Чайка 2“,  клон в град Пловдив. 

                                         О Б Я В Я В А М 

 
1. На основание чл.73, ал.1 от ЗОП (отм.), допускам до класиране участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „КРАССТРОЙ - АТ”. 

МОТИВИ:Приложеното Техническо предложение за организация на работата на 

строителната площадка е конкретно, пълно и отговаря на заложените изисквания 

на възложителя за изпълнение на работите по поръчката. В техническото 

предложение са описани мерките за спазване правилата за безопасност и 



сигурност. 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. Ще бъде изготвена оценка на риска, обхващаща всички етапи на 

договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на 

работната среда. Участникът е спазил задължителното изискване, посочените цени 

да бъдат не по-високи от тези предложени по време на процедурата за сключване 

на споразумението и т.4 от рамков договор № 26/28.07.2014 г. За видовете 

работи, неописани в ценовата оферта, която е част от документацията на 

процедурата по сключване на рамково споразумение, участникът  е  спазил 

принципите, уредени в т. 5 от рамковото споразумение, като е приложил 5  броя 

Анализи за образуване на цените. 

Горното ми дава основание да класирам единствения участник ОБЕДИНЕНИЕ 

„КРАССТРОЙ - АТ” като  изпълнител по Рамково споразумение № 26/ 28.07.2014 

г. за обект – покрив  „Чайка 2” в клон в град Пловдив за изпълнение на посочените 

строително-ремонтни работи в количествената сметка. 

 
2.Обявявам за изпълнител на конкретен договор за обществена поръчка за 

строителство в обект, попадащ в обхвата на Рамково споразумение № 

26/28.07.2014г., потенциалният изпълнител , единственият участник подал оферта  

за обект в град Пловдив – Студентско общежитие „Чайка 2“, ОБЕДИНЕНИЕ 

„КРАССТРОЙ - АТ”. 

 

3.На основание чл.73, ал.3 и ал.4 от ЗОП (отм.), настоящето решение да се изпрати 

на участника в тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се публикува 

в Профила на купувача на възложителя, заедно с протокола на комисията. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.    

 

       Изпълнителен директор: (п) 
          
                  (Сергей Миланов) 
 
Подписът е заличен, съгласно ЗЗЛД. 
 


