
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

№102 / 04.12.2020г.

За класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители по сключено

Рамково споразумение № 53/15.03.2019 г. по втора 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 Югоизточния район за планиране“.

На основание чл. 82, ал. 4, т.5 от Закон за обществените поръчки и

отразените в Протокол от 02.12.2020 г. резултати от работата на назначената със

заповед № 101 от 02.12.2020г. на изпълнителния директор Комисия за разглеждане,

оценяване и класиране на подадените оферти, предаден на възложителя на

04.12.2020г. заедно с цялата документация към покана изх.№ 204 от 25.112020 г. за

подаване оферти за сключване на конкретен договор за изпълнение на дейности по

проектиране и ремонт на общежитието, за Обект: гр. Стара Загора, Студентско

общежитие, блок 1-3.

Р  Е  Ш  И  Х

Въз основа на протокол от 02.12.2020 г., Доклада от работата на комисията, и

отразените в тях обстоятелства:

І. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
ОБЕДИНЕНИЕ „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД.
При преглед на представените документи, комисията е установила, че участникът

не е приложил Техническо предложение за изпълнение на поръчката. В списъка на

приложените документи  под № 6 е записал, че прилага Техническо предложение в



оригинал, но в кориците на офертата комисията не е открила посоченото

приложение.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените

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

комисията да установи, че той отговаря на поставените изисквания за критериите

за подбор поставени от закона и възложителя.

С оглед на горното на основание чл.107,т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП,  отстранявам от

участие в процедурата по възлагане на изпълнението на обществената поръчка като

потенциален изпълнител участника Обединение „Общежития 2019“ДЗЗД.

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, поради което 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.

С оглед на изложеното:

Отстранявам на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП от участие в процедурата

участника ОБЕДИНЕНИЕ „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. поради това, че

предложената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за

изпълнение на поръчката.

ІІ. ОБЯВЯВАМ  КЛАСИРАНЕТО на база отразеното в протокола на комисията

за оценяване, на първо място:

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за сключване на договор:

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД
Мотиви: Видно от Доклада на Комисията за провеждане на процедурата,

назначена със заповед № 101/02.12.2020 г. и приложения към него протокол, по

отношение на участника „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД, са изпълнени

следните условия:

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, тъй като отговаря

на законовите изисквания и на поставените критерии за подбор;

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя;



3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция.

ІV. С определения изпълнител да се сключи договор при условията и реда на

чл.112 от ЗОП.

Решението да се изпрати на участниците в процедурата и на основание чл.36а от

ЗОП да се публикува в Профила на купувача на Интернет страницата на

„Студентски столове и общежития“ЕАД, заедно с протокола и доклада на

комисията.

Решението може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред

Комисия за защита на конкуренцията, по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

V. Връзка към електронната преписка в Профила на купувача: www.ssoead.com.

СЕРГЕЙ МИЛАНОВ (подипс)
Изпълнителен директор на

„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД
Данните са заличени, съгласно чл.38а от ЗОП.


