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Този документ е създаден в рамките на проект 46/3/3131102/04.08.2013г. "Изграждане на външна сцена за експониране на местното 
културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегии за местно развитие”- МИГ”Берковица-
Годеч”  на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и 
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 
 

УТВЪРДИЛ:     /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

ДОКЛАД  

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 355 от 28.08.2015г.  на 
Кмета на Община Годеч, в състав:   
 
      Председател: Ангел Радославов Николов – Заместник кмет при Община Годеч, с 
квалификация-юрист 

Членове: 
1. инж. Ангел Радков Ангелов- началник отдел „ТУЕ”; 
2. Костадин Славчов Иванов – гл. специалист НС в отдел „ТУЕ”; 
3. Красимир Владимиров Методиев – гл. специалист „КРГ”;               
4. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрольор. 

 
със задача: за да разгледа постъпилите оферти, да проведе договаряне за 

определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в 
поканата за участие в процедура на договаряне без обявление  за  възлагане  на   
обществена  поръчка с предмет: „Допълнителни строително-монтажни работи 
при изпълнение на проект “Подобряване на средата на живот в Община 
Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков 
Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”. 

Комисията разгледа предложението на единствения участник „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, с адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Николай Коперник” 
№ 21, вх. Б, ет. 2, ап. 8, ЕИК 176059792–  единствен участник, получил покана за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 
обявление с предмет: „Допълнителни строително-монтажни работи при 
изпълнение на проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч 
чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков 
Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки” и представил 
оферта за участие в процедурата  с вх. № 69-00-188/27.08.2015 г. в 11:49ч. и установи, 
че документите съответстват напълно на нормативните изисквания и от представената 
информация е видно, че те отговарят на заложените в документацията и поканата за 
участие изисквания за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че участникът 
отговаря на критериите за подбор утвърдени от Възложителя, че техническото 
предложение напълно отговаря на заложените от Възложителя условия и че 
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предложената цена за изпълнение от участника отговарят на изискванията и 
поставените условия от Възложителя. След това комисията проведе договаряне с 
участника като направените предложения и постигнатите договорености са отразени в 
отделен протокол. 
 
В техническата оферта участникът е предложил срок от 14 (четиринадесет) 
календарни дни за изпълнение на предмета на поръчката.  
Предложени гаранционии срокове съответно:  
1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 /десет/ години: 
2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения - 5 /пет/ години; 
3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 
стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 
вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 /пет/ 
години. 
Приложеният линеен график напълно отговаря на изискванията на Възложителя, 
на спецификата на настоящата обществена поръчка и предложения срок за 
изпълнение 

 

Предложените цени са както следва: 

Участник „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, гр. София: 
Предложена крайна цена – 41 487,62 лв. /четиридесет и една хиляди 

четиристотин осемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС 
или 49 785,14 лв./четиридесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и пет 
лева и четиринадесет стотинки/ с включено ДДС. 

Комисията премина към проверка на наличието и редовността на 
представените от Участника  документи в Ценовата оферта, съгласно 
изискванията на Възложителя 

1. Комисията извърши проверка на допуснатата оферта за съответствие с 
изискванията на Възложителя записани в  Поканата за участие, а именно:  

- Попълнено и подписано ценово предложение – Приложение № 10 Ценова оферта 
с попълнени параметрите на ценообразуването. 

- Приложени Количествено-стойностната сметка – Приложение №10.1, 
придружена с анализи за всички единични цени на отделните видове работи включени 
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в КСС и елементите на ценообразуване, участващи във формирането на единичните 
цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР 
от офертата. 

- Проверка на ценовите оферти за аритметични грешки и съответствие с техническата 
спецификация и техническото предложение на участника.  

- След извършената проверка комисията установи, че допуснатите оферти отговарят на 
изискванията на Възложителя.  

Комисията извърши оценка на ценовото предложение на допуснатата 
оферта съгласно одобрената Методика за оценка на офертите, а именно 
„най-ниска цена”: 

Предложената от участника цена е 41 487,62 лв. /четиридесет и една хиляди 
четиристотин осемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС 
или 49 785,14 лв./четиридесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и пет 
лева и четиринадесет стотинки/ с включено ДДС и е най-ниската предложена цена 
за изпълнение на поръчката. 

   
 Представителят Пламен Георгиев Атанасов – управител на „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД единствен участник, получил покана за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: 
„Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект 
“Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и 
обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и 
изграждане на три броя детски площадки” бе запитан дали обектът може 
да бъде изпълнен в по-кратък срок и дали обектът може да бъде изпълнен за 
по-ниска цена. Същият потвърди, че съдържащите се в офертата му 
предложения изразяват окончателната му воля относно съществените 
елементи на договора, те представляват изражението на окончателната 
договореност, която може да се постигне и комисията следва да го оцени и 
класира въз основа на тях.   

На основание чл.92а, ал.5 т.1 от ЗОП Комисията предлага на Възложителя да 
сключи договор за изпълнение обществена  поръчка с предмет: „Допълнителни 
строително-монтажни работи при изпълнение на проект “Подобряване на 
средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно 
читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя 
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детски площадки” с единствения участник „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, с 
адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Николай Коперник” № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 8, 
ЕИК 176059792; 
 
Комисията състави настоящия доклад  и го предаде на Възложителя заедно с 
приложенията към него на 28.08.2015 г. 
 
Приложение:  

1. Протоколи, съдържащи предложенията и постигнатите договорености с 
участника - 1 броя; 

2. Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП от членовете на комисията; 
3. Оферта за участие в процедурата  от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД 

с вх. № 69-00-188/27.08.2015 г. в 11:49ч. 
 

Комисията състави настоящия доклад в съответствие с разпоредбите на 92а, ал. 
5 ЗОП  и членовете й подписаха същия. 
 
КОМИСИЯ: 
Председател: ......../П /.................... Ангел Радославов Николов 
Членове: 

............/ П/............ инж. Ангел Радков Ангелов    

............/ П /........... Костадин Славчов Иванов   

............/ П/............ Красимир Владимиров Методиев 

............/ П/............ Цветомира Николаева Сергиева 
 


