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ПРОТОКОЛ №3 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед №134 от 25.03.2016г. на Кмета на 
Община Годеч, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг 
(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на 
многофамилна жилищна сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на община Годеч” 

Днес 18.04.2016 г., в 10.00  часа, в Заседателна зала  на Община Годеч се проведе заседание на 
комисия в състав: 
Председател : Огнян Любенов Ненчев: с  адрес: гр. София, с професионална квалификация: 
адвокат 
 
Членове:  

1. Николай Василев Иванов с  адрес: гр. Правец, обл. Софийска, ул. "Васил Левски" № 
38, тел.0879283245, квалификация: правоспособен юрист, външен експерт АОП ВЕ-
509. 

2. арх. Данчо Стефанов Русчев с адрес :гр. София, ул. „Битла” №47, вх. Б,ап.11, 
квалификация: архитект; 

3. инж.Ангел Радков Ангелов с адрес:гр. Годеч, ул. „Пуалица” №32, с професионална 
квалификация  - инженер „ГФК”; 

4. Костадин Славчов Иванов с адрес: ул. „Бригадир” №4, професионална квалификация 
архитектура; 

 
Председателят откри заседанието.  
Работата на комисията премина при следният дневен ред: 

 1. Вземане на решение относно необходимостта от проверка на оферираните от 
участниците срок за изпълнение и гаранционен срок по реда на точка 1.2 и т. 1.3.3 от 
Документацията за участие и във връзка с чл. 68, ал. 11 от ЗОП. 
 
 1. Участник №1 – „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД. 
 Участникът е оферирал: 
 Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране: 10 календарни дни. 
 
 Срок за изпълнение на строителството: 59 календарни дни. 
 
  
 Гаранционен срок: 4383 календарни дни. 

 
 
 

 2. Участник №2 – „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД. 
 Участникът е оферирал: 
 Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране: 15 календарни дни. 
 
 Срок за изпълнение на строителството: 75 календарни дни. 
 
  
 Гаранционен срок: 5475 календарни дни. 
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 3. Участник №3 – „НСК СОФИЯ” ЕООД. 
 Участникът е оферирал: 
 Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране: 10 календарни дни. 
 
 Срок за изпълнение на строителството: 35 календарни дни. 
 
  
 Гаранционен срок: 4383 календарни дни. 

 
Предвид обстоятелството, че оферираният от участник „НСК СОФИЯ” ЕООД срок 

за изпълнение от 35 календарни дни буди съмнения за комисията, че е нереално кратък и че 
оферираният от всички участници гаранционен срок е прекалено дълъг /надвишава с повече 
от два пъти минималният гаранциоен срок по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 
в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти, комисията счита, че следва да провери същите по реда на чл. 68, ал. 11, т. 2 от 
ЗОП. Комисията констатира следното: 

 
 Въз основа на така извършената проверка, Комисията взе изложените по-долу 
решения: 
 

І. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 1: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ 
ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки 
допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника гаранционен 
срок. 
 Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 5 /пет/ 
работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са 
изискани разясненията. 
 
 Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху 
който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 
 

 Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата 
или с куриер на адрес: Република България, град Годеч – 2240, Софийска област, пл. 
«Свобода» №1, ет. 1 , Деловодство. 

 
 
IІ. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 2: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” 

ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки 
допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника гаранционен 
срок. 
 Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 5 /пет/ 
работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са 
изискани разясненията. 
 
 Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху 
който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 
 

 Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата 
или с куриер на адрес: Република България, , град Годеч – 2240, Софийска област, пл. 
«Свобода» №1, ет. 1 , Деловодство. 
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ІII. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 3: „НСК СОФИЯ” ЕООД, на 

основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки допълнителни 
разяснения и доказателства за оферираният от участника гаранционен срок. 

Да се изиска с нарочно писмо от участник № 2: „НСК СОФИЯ” ЕООД, на 
основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки допълнителни 
разяснения и доказателства за оферираният от участника срок за изпълнение на 
строителството. 
 Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 5 /пет/ 
работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са 
изискани разясненията. 
 
 Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху 
който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 
 

 Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата 
или с куриер на адрес: Република България, , град Годеч – 2240, Софийска област, пл. 
«Свобода» №1, ет. 1 , Деловодство. 

 
С това приключи заседанието на комисията. Председателя закри заседанието в 17.00 часа.   

 
 
 
Комисия: 

      Председател: …/п/……………....... 
       

Членове:1) ………/п/………………. 
       
          2) ………/п/………………. 
       
          3) …………/п/……………. 
       
          4) …………/п/……………. 

 
 
 

 
 


