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           Студентски столове и общежития ЕАД 

 

 

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

Днес, 18.04.2019 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.№ 88/09.04.2019 г. до потенциален изпълнител по рамково 

споразумение № 54/15.03.2019 г. за обособена позиция №3 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 районите за 

планиране Южен централен, Югозападен и Северозападен“, за Обект: гр.София, 

Студентски град, СО бл.58, вх.А,Б и В, изпълнение на дейности по ремонт на стаи и бани. 

Комисията, назначена със Заповед № 45 от 18.04.2019г. 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. 

Невяна Асенова Чернаева  – специалист  в ССО ЕАД;   

На заседанието присъстват всички редовни членове на комисията. 

От деловодството на дружеството, на комисията беше представена  1 (един) брой оферта за 

участие по обособената позиция № 3, за обект в град София, Студентско общежитие, блок № 

58, входове А, Б и В, записана във входящия регистър за обществени поръчки на 

Възложителя. Същата е с ненарушена цялост, подадена в определения за подаване на 

офертите срок. След извършване на описаните подготвителни действия, председателят на 

комисията откри заседанието, като прочете Заповед №` 45 / 18.04.2019г. издадена от  

изпълнителния директор на дружеството и имената на подалия офертата участник. Всички 

присъстващи членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал.2  от Закона за 

обществените поръчки 

На заседанието  не се яви представител на потенциалния изпълнител „Общежития 

2019“ДЗЗД.   

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника „Общежития 

2019“ДЗЗД, потенциален изпълнител  по Рамково споразумение № 54 от 15.03.2019 г. по 
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обособена позиция №3, вписана в регистъра под номер 192 на 17.04.2019 г. в 15:50 часа, след 

което пристъпи към обявяване съдържанието  на плика и ценовото предложение. Тримата 

членове на комисията  положиха подписите си върху всички документи по представената 

оферта от  участника. 

До Обединение „ОБЩЕЖИТИЯ 2019”ДЗЗД е изпратена покана с  изх.№ 88/09.04.2019г. 

В отговор на поканата потенциалният изпълнител е подал оферта съдържаща следната 

документация: Списък на документите, приложени в офертата; 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; Техническо 

предложение; Предлагана цена; Количествено –стойностна сметка, с приложена справка на 

помещенията за ремонт.  

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 –  90   календарни дни за изпълнение СМР. 

 
- предлагана цена: обща стойност, включваща Ремонт на стаи и бани  - цена без ДДС 

321 423.75 лв.  

Авансово плащане   - 30%. 

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,  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.  

     От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на много 

добро качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане целите и 

резултатите на предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

възложителя дейности. 

     Заключението за степента на качеството се направи въз основа на описаната  от участника 

организация на персонала, ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценена е степента на 

съответствие на планираната организация с: 

-  произтичащите от особеностите на обекта специфики; 



 

3 

-  изискванията за технологична последователност при строителните процеси, 

включително организация на снабдяването и използване на нужните материали; 

-  технологичните изисквания за престой между отделните процеси и дейности; 

-  спецификата на конкретния обект по отношение на планираното изпълнение. 

 

Етапите на последователността на дейностите, които ще бъдат  спазвани от потенциалния 

изпълнител при определянето му за изпълнител на конкретен договор, са следните: 

1.Етап подготовка на строителството - преди започване на ремонта на обекта, ще се 

извършват подготвителни мероприятия, които да гарантират успешното изпълнение и 

безопасната дейност по време на извършване на строително-ремонтните работи -  обектът ще 

се захрани с вода от съществуващия водопровод и ел.енергия от ел.таблата на сградата; ще се 

определят места за поставяне на контейнери за строителни отпадъци и маршрути за 

транспортирането им, съгласувани с общината;  ще се конкретизира линейния график, 

съобразно началната дата; ще се изгради временно битово строителство за строителните 

работници (съблекалня, тоалетна, чешма); ще се изгради временно складово стопанство.  

2.Етап изпълнение на строителството - ще започне дейности по  мобилизация, които ще 

включват  - човешки ресурси, строителна механизация и временно строителство, необходими 

за напредъка на работите  и особено критичните точки от графика, които ще му позволят да 

приключи договорните дейности в рамките на срока. Преди началото на строителните 

процеси ще се създаде временна строителна база на място, което ще осигурява нормални 

санитарно-хигиенни и битови условия на лицата, намиращи се на строителната 

площадка.След окончателното приключване на работата по предмета на договора, ще бъдат 

демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната 

механизация и ще бъде почистена  площадката. 

3. Организация на работа -   Технология на изпълнение на основните видове строително-

монтажни работи, включва: 

- Демонтажни работи – ще започнат да се изпълняват веднага след приключване на 

подготвителните работи.Същите включват: демонтажни работи в стаи и санитарни 

помещения;  демонтажна покривна хидроизолация; натоварване и извозване на строителните 

отпадъци. 

- Покривни работи –- хидроизолации. Описана е последователността на технологичните 

орперации,  материалите които ще се влагат за изпълнение на процесите и проверката която 

ще се извършва при приемането. Тенекеджийски работи по покрива не се предвиждат.Ще се 

смени само покривната изолация над машинно отделение на вход „Б“. 

4. Етап вътрешни работи. 

Част ВиК – този процес ще започне  с  демонтаж на съществуващите санитарни прибори и 
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свалянето на облицовки по стени и подове. Подменя се цялата санитария, както и 

канализационните връзки на мивки, чинии и сифони. Преди започване на работата по 

вграждането на водопроводната инсталация се извършва входящ контрол на качествата на 

строителните продукти, устройствата и оборудването, както и проверка на техните опаковки, 

маркировки и на техническата документация за съответствие с техническата спецификация. 

Фаянсови облицовки. Преди започване на  видовете работи трябва да е установено, че 

всички инсталации по ВиК, Електро и ОиВ са положени и изпитани и стените са чисти и 

сухи.За залепване са приложими сухи строителни смеси.Приготвянето на готовите разтвори, 

ще се извършва съгласно технология, предписана от производителя. 

Настилки.Изпълнението включва:  

-Подготовка на плочите, като преди изпълнението трябва да са престояли няколко часа във 

вода; 

-  Полагане на маркировъчни плочи и редове – проверява се дали ъглите са прави; 

- Полагат се останалите плочи – нареждат се по водещите редове, като се изхожда от 

водещите плочи; 

-  Запълване на фугите и почистване на подовата повърхност. 

Бояджийски работи. Процесите включват: 

-Стъргане и сваляне на подпухнала боя, шпакловка, мазилка до здрава основа. 

-Грундиране; 

-Шпакловане; 

-Бояджийски работи. 

5.Графична част. Линейният график представлява разположението във времето 

 и срока за изпълнение на всеки строителен процес. 

6. Етап завършване и отчитане на строителството. Обектът ще се завърши и предаде на 

Възложителя в договорения срок и с качество съгласно изискванията на техническите 

спецификации и ЗУТ.Точната последователност, продължителност и трудоемкост на всяка 

операция е изложена в подробния линеен календарен план. 

7. Мерки за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

Описани са мерките за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

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. Посочени са всички мерки, които ще 

се вземат за спазване на правилата за безопасна работа при отделните дейности. Ще бъде 

изготвена оценка на риска, обхващаща всички етапи на  строителството, избора на работно 

оборудване и всички параметри на работната среда. Не се предвижда  работа в извън светлата 

част на деня.Посочени са мерките и изискванията за безопасна работа при подготовка и 
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поддържането на територията на строителната площадка;  мерки и изисквания за безопасна 

работа при организация на работните места;  Посочени са мерките и изискванията за пожарна 

безопасност на обекта с изброяване на уредите и съоръженията, които ще се използват при 

гасене на запалвания и пожари.Относно мерките за опазване на околната среда, участникът 

ще разработи План за опазване на околната среда при изпълнение на СМР на обекта, 

уреждащ съвкупността от мерки, които участникът ще предприеме. 

 
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 участие и класиране на един участник подал оферта, 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 „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД, 

да бъде избрано за изпълнител на обекта с когото да сключи договор за изпълнение на 

поръчката съгласно  Количествената сметка. 

 
На основание чл.106, ал.1 от ЗОП, комисията  приключва своята работа с предаването 

на протокола заедно с цялата документация по настоящата процедура на Възложителя 

за вземане на решение.  

Комисията приключи работа на 19 април 2019г. в 11:00 часа. 

 
Комисия в състав: 

Пенка Савова - подпис 

 

Илияна Бешкова - подпис 

 

Невяна Чернаева - подпис                                     

             Данните са заличени, съгласно чл.36а от ЗОП. 


