
           
 
 

Студентски столове и общежития ЕАД 
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                   София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

    
 
                                             
                                                     Р   Е  Ш  Е  Н  И   Е 
 
                          № 46 / 19.04.2019 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 

Северозападен“.   

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

отразените в Протокол от 18 април 2019 г. резултати от работата на назначената 

със заповед № 45 от 18.04.2019 г. на изпълнителния директор Комисия за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, предаден на 

възложителя на 19.04.2019г. заедно с цялата документация към покана изх.№ 88 от 

09.04.2019 г. за подаване оферти за сключване на конкретен договор по Рамково 

споразумение № 54/15.03.2019г. за трета обособена позиция - за обект в град 

София, Студентско общежитие -  блок №58, входове:А, Б и В. 

                                         О Б Я В Я В А М 

 
1. На основание чл.82, ал.4, т.5 от ЗОП, допускам до класиране  участника 

„ОБЩЕЖИТИЯ 2019”ДЗЗД. 

2.Въз основа на протокола на комисията и отразеното в него класиране на офертата 

на допуснатия участник, Определям  за изпълнител на конкретен договор за 

обществена поръчка за ремонт на стаи и бани в обект, попадащ в обхвата на 



Рамково споразумение № 54/15.03.2019г., в град София – Студентско общежитие – 

блок №58, входове А, Б и В - „ОБЩЕЖИТИЯ 2019”ДЗЗД. 

3.На основание чл.36а, т.2 и т.5 от ЗОП, решението  да се публикува в Профила на 

купувача на Възложителя, заедно с протокола и доклада на комисията . 

 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.    

 

 

Изпълнителен директор: подпис 
          (Сергей Миланов) 
 

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

 


