ПРОТОКОЛ№1
на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
На 19.02.2016 г., в сградата на Община Годеч, адрес: гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1,
заседателна зала от 10.00ч. се проведе първото открито заседание на Комисия, назначена със
Заповед № 69/18.02.2016 г. на Кмета на Община Годеч за разглеждане, оценяване и
класиране на прeдставените от участниците в процедура по реда на глава осма „а” оферти за
избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Строително ремонтни и строително – монтажни работи, представляващи ремонт на
административната сграда на Община Годеч”, в състав:
Председател: Огнян Любенов Ненчев – правоспособен юрист;
Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов – началник отдел „ТУЕ” – инженер „ГФК”;
2. Костадин Славчов Иванов – гл.специалист „НС” в отдел „ТУЕ”
Резервни членове:
1. Костадинка Богданова Ставрева – ст. счетоводител в д-я „АО и ФСД”;
2. Красимир Владимиров Методиев – гл.специалист „КРГ” в отдел „ТУЕ”-строителен техник
На заседанието членът на комисията Костадин Славчов Иванов бе заменен от резервния
член Красимир Владимиров Методиев.
Председателят на комисията откри заседанието, като изчете заповедта на Кмета на
Община Годеч за назначаване на комисията, след което оповести списъка с получените
оферти, приложен към настоящия протокол.
Длъжностните лица констатираха, че до определения от възложителя краен срок за
получаване на оферти, а именно: 17.02.2016 г., 16:30 часа, в деловодството на възложителя са
подадени шест оферти за участие в горепосочената обществена поръчка, както следва:
І. „Миг Билд Русе” ЕООД - вх. № 69-00-28/15.02.2016 г. в 15:20 часа,
ІІ. „Билд Инжинеринг В.В.Р.” ООД - вх. № 69-00-32/17.02.2016 г. в 10:57 часа,
IІІ. „Нивел строй” ЕООД - вх. № № 69-00-33/17.02.2016 г. в 13:41 часа,
ІV. „Тош и Ко” ЕООД - № 69-00-34/17.02.2016 г. в 15:15 часа,
V. „ДЖИМТЕХ ГРУП 2016” ДЗЗД - № 69-00-325/17.02.2016 г. в 15:46 часа,
VІ. „Еврострой БГ – 2008” ООД - № 69-00-36/17.02.2016 г. в 16:00 часа.
На основание чл. 101 г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, длъжностните лица
подписаха декларации за липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2 - т. 4 от ЗОП, които
са приложени към настоящия протокол.
На откритото заседание, проведено на 18.02.2016 г., на което бяха отворени подадените
оферти, присъстваше представител на „Еврострой БГ – 2008” ООД – Румен Методиев Петров,
в качеството му на пълномощник на управителя на дружеството Александър Трайчов Георгиев.
Присъстващия представител представи документи,с които валидира законното си присъствие на
заседанието.
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І. Отваряне на офертите
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите и проверката им съгласно
изискванията по чл. 101в, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с
публичната покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Всички оферти са подадени в съответствие с изискванията на чл. 101в, ал. 1 и ал. 2 от
ЗОП и Документацията за участие – в запечатани непрозрачни пликове.
ІІ. Проверка на представените от участниците документи
1. „Миг Билд Русе” ЕООД - вх. № 69-00-28/15.02.2016 г. в 15:20 часа
След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника
запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Длъжностните лица,
пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с изискванията по
чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с публичната
покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и
установи:
Участникът е представил оферта със следните документи посочени в документацията
за участие, а именно:
1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Приложение 1;
2
Представяне на участника —Приложение 2;
3
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4
Списък с договори – Приложение 3;
5
Акт 19 и приемо-предавателни протоколи – копия;
6
Застрахователна полица „Професионална отговорност” – копие;
7
Удостоверение за вписване в ЦПРС –копие;
8
Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗОП - Приложение 4;
9
Декларация от подизпълнител – Приложение 5;
10.
Декларация за приемането на условията на договора – Приложение 6;
11.
Декларация за произход на материалите – Приложение 7;
12.
Техническо предложение – Приложение 8;
13
Организация на СМР и управление на риска;
14
Линеен график;
15.
Декларация за конфиденциалност;
16
Ценово предложение – Приложение 9;
17.
Анализ на единичните цени;
18.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 12.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „Миг Билд
Русе” ЕООД:
1. Цена: Общата стойност на офертата възлиза на 180 911,52 лв. /сто и осемдесет
хиляди деветстотин и единадесет лева и петдесет и две стотинки/ без ДДС.
2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен
срок за приемане на офертите за участие.
Председателят пристъпи към отваряне на плика с втората получена оферта, а именно:
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2. „Билд Инжинеринг В.В.Р.” ООД - вх. № 69-00-32/17.02.2016 г. в 10:57 часа
След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника
запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Длъжностните лица,
пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с изискванията по
чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с публичната
покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и
установи:
Участникът е представил оферта със следните документи посочени в документацията
за участие, а именно:
1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Приложение 1;
2
Представяне на участника —Приложение 2;
3
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4
Списък с договори – Приложение 3;
5
Референции и удостоверения за изпълнени договори;
6
Застрахователна полица „Професионална отговорност” – копие;
7
Удостоверение за вписване в ЦПРС –копие;
8
Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗОП - Приложение 4;
9
Декларация от подизпълнител – Приложение 5;
10.
Декларация за приемането на условията на договора – Приложение 6;
11.
Декларация за произход на материалите – Приложение 7;
12.
Техническо предложение – Приложение 8;
13
Организация на СМР и управление на риска;
14
Линеен график;
15.
Ценово предложение – Приложение 9;
16.
Анализ на единичните цени;
17.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 12.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „Билд
Инжинеринг В.В.Р.” ООД:
1. Цена: Общата стойност на офертата възлиза на 168 868,68 лв. /сто шестдесет и осем
хиляди осемстотин шестдесете и осем лива и шестдесет и осем стотинки/ без ДДС.
2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен
срок за приемане на офертите за участие.
Председателят пристъпи към отваряне на плика с третата получена оферта, а именно:
3. „Нивел строй” ЕООД - вх. № № 69-00-33/17.02.2016 г. в 13:41 часа
След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника
запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Длъжностните лица,
пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с изискванията по
чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с публичната
покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и
установи:
Участникът е представил оферта със следните документи посочени в документацията
за участие, а именно:
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1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Приложение 1;
2
Представяне на участника —Приложение 2;
3
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4
Списък с договори – Приложение 3;
5
Референции и удостоверения за изпълнени договори;
6
Застрахователна полица „Професионална отговорност” – копие;
7
Удостоверение за вписване в ЦПРС –копие;
8
Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗОП - Приложение 4;
9
Декларация от подизпълнител – Приложение 5;
10.
Декларация за приемането на условията на договора – Приложение 6;
11.
Декларация за произход на материалите – Приложение 7;
12.
Техническо предложение – Приложение 8;
13
Организация на СМР и управление на риска;
14
Линеен график;
15.
Ценово предложение – Приложение 9;
16.
Анализ на единичните цени;
17.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 12.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „Нивел
строй” ЕООД:
1. Цена: Общата стойност на офертата възлиза на 195 295,39 лв. /сто деветдесет и пет
хиляди и двеста деветдесет и пет лева и тридесет и девет стотинки/ без ДДС.
2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен
срок за приемане на офертите за участие.
Председателят пристъпи към отваряне на плика с четвъртата получена оферта, а
именно:
4. „Тош и Ко” ЕООД - № 69-00-34/17.02.2016 г. в 15:15 часа
След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника
запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Длъжностните лица,
пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с изискванията по
чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с публичната
покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и
установи:
Участникът е представил оферта със следните документи посочени в документацията
за участие, а именно:
1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Приложение 1;
2
Представяне на участника —Приложение 2;
3
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4
Списък с договори – Приложение 3;
5
Референции и удостоверения за изпълнени договори;
6
Застрахователна полица „Професионална отговорност” – липсва;
7
Удостоверение за вписване в ЦПРС –копие;
8
Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗОП - Приложение 4;
9.
Декларация за приемането на условията на договора – Приложение 6;
10.
Декларация за произход на материалите – Приложение 7;
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11.
Техническо предложение – Приложение 8;
12
Организация на СМР и управление на риска;
13
Линеен график;
14.
Декларация за конфиденциалност;
15
Ценово предложение – Приложение 9;
16.
Анализ на единичните цени;
17.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 12.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „Тош и Ко”
ЕООД:
1. Цена: Общата стойност на офертата възлиза на 207 573,10 лв. /двеста и седем
хиляди петстотин седемдесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС.
2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен
срок за приемане на офертите за участие.
С оглед гореизложеното, комисията определя в срок до 17:00 часа на 24.02.2016 г.
Участникът „Тош и ко” ЕООД да представи копие от застраховка „Професионална
отговорност”. Участникът да бъде уведомен като му бъде изпратено писмено
уведомление.
Председателят пристъпи към отваряне на плика с петата получена оферта, а именно:
5. „ДЖИМТЕХ ГРУП 2016” ДЗЗД - № 69-00-325/17.02.2016 г. в 15:46 часа
След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника
запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Длъжностните лица,
пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с изискванията по
чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с публичната
покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и
установи:
Участникът е представил оферта със следните документи посочени в документацията
за участие, а именно:
1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Приложение 1;
2
Представяне на участника —Приложение 2;
3
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4
Списък с договори – Приложение 3;
5
Договор за обединение;
6
Приемо-предавателни протоколи – копия;
7
Застрахователна полица „Професионална отговорност” – копие;
8
Удостоверение за вписване в ЦПРС –копие;
9
Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗОП - Приложение 4;
10
Декларация от подизпълнител – Приложение 5;
11
Декларация за приемането на условията на договора – Приложение 6;
12
Декларация за произход на материалите – Приложение 7;
13
Техническо предложение – Приложение 8;
14
Организация на СМР и управление на риска;
15
Линеен график;
16
Декларация за конфиденциалност;
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17
Ценово предложение – Приложение 9;
18
Анализ на единичните цени;
19
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 12.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „ДЖИМТЕХ
ГРУП 2016” ДЗЗД:
1. Цена: Общата стойност на офертата възлиза на 184 873,55 лв. /сто осемдесет и
четири хиляди осемстотин седемдесет и три лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС.
2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен
срок за приемане на офертите за участие.
Председателят пристъпи към отваряне на плика с шестата получена оферта, а именно:
6. „Еврострой БГ – 2008” ООД - № 69-00-36/17.02.2016 в 16:00 часа
След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника
запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Длъжностните лица,
пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с изискванията по
чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с публичната
покана и документацията към нея изисквания на възложителя.
Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и
установи:
Участникът е представил оферта със следните документи посочени в документацията
за участие, а именно:
1
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Приложение 1;
2
Представяне на участника —Приложение 2;
3
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4
Списък с договори – Приложение 3;
5
Референции и удостоверения за изпълнени договори;
6
Застрахователна полица „Професионална отговорност” – липсва;
7
Удостоверение за вписване в ЦПРС –копие;
8
Декларация по чл. 56, ал. 1 от ЗОП - Приложение 4;
9
Декларация от подизпълнител – Приложение 5;
10.
Декларация за приемането на условията на договора – Приложение 6;
11.
Декларация за произход на материалите – Приложение 7;
12.
Техническо предложение – Приложение 8;
13
Организация на СМР и управление на риска;
14
Линеен график;
15.
Ценово предложение – Приложение 9;
16.
Анализ на единичните цени;
17.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 12.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника „Еврострой
БГ – 2008” ООД:
1. Цена: Общата стойност на офертата възлиза на 148 016,35 лв. /сто четиридесет и
осем хиляди и шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС.
2. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен
срок за приемане на офертите за участие.
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Длъжностните лица ще продължат своята работа на следващо заседание след изтичане
на срока за получаването на изисканите документи от участниците в настоящата обществена
поръчка.
Настоящият протокол се състои от 7 (седем) страници, изготви се в един екземпляр и
се подписа от всички членове на комисията.
Приложения:
1. Списък на участниците в обществената поръчка;
2. 3 (три) броя декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП.

Председател:______/П/____________
/адв. Огнян Ненчев/
Членове:
1. ________/П/_______________
/инж. Ангел Ангелов/
2. _______/П/_______________
/Красимир Методиев/
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