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ПРОТОКОЛ №2 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 319 от 25.07.2016 г. на Надя Сотирова – 
Зам. Кмет на Община Годеч, упълномощена със Заповед № 285 /01.07.2016г. на Кмета на 
Община Годеч, и със Заповед № 322 от 25.07.2016 г. на Надя Сотирова – Зам. Кмет на 
Община Годеч за изменение и допълване на Заповед № 319 от 25.07.2016 г. за разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет:  

„Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична 
рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”” 

Днес 22.08.2016 г., в 12:00 часа, в Заседателна зала на Община Годеч се проведе 
заседание на комисия в състав: 
Председател: адв.Огнян Любенов Ненчев – външен консултант на община Годеч, 
специалност: Право; 
 
Членове:  
1. инж. Стефан Константинов Карчев – външен експерт от списъка на АОП под номер ВЕ-
101, специалност: ВиК; 
2. инж. Венелин Кирилов Върбанов - външен експерт от списъка на АОП под номер ВЕ-118, 
специалност: ВиК; 
3. инж.Стефанка Наумова Иванова - външен експерт от списъка на АОП под номер ВЕ-1345, 
специалност: ВиК ; 
4. Николай Василев Иванов- външен експерт от списъка на АОП под номер ВЕ- 509, 
специалност: Право; 
5. инж.Ангел Радков Ангелов – директор на д-я „ТУЕП” в община Годеч, специалност: 
инженер „ГФК”; 
6. Лъчезар Ангелов Панайотов – гл.счетоводител в д-я „АО и ФСД” в община Годеч, 
специалност:икономист;  
 
Резервни членове на комисията:  
1. Красимир Владимиров Методиев – гл.специалист „КРГ” в д-я „ТУЕП; 
2. Ангелина Светославова Костадинова-гл. специалист „Районен техник” в д-я „ТУЕП” 
 

Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав.  
Съгласно решението на Комисията отразено в Протокол № 1 от 25.07.2016 г. с констатации, 

относно наличието и редовността на представените документи в Плик №1 на офертите е изпратен до 
всички участници и е публикуван в профила на купувача. Срокът, посочен за предоставяне на 
изискуемите документи е 5/пет/ работни дни,считано от датата на получаване на протокола и е 
еднакъв за всички участници. 
 
Писмата са получени от участниците както следва: 
 
 

№ Дата Фирма 
1.  12.08.2016г. „ПСГ” АД 
2. 12.08.2016г. „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД 
3. 12.08.2016г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД 
4. 12.08.2016г. „ВОДСТРОЙ 98” АД 
5. 12.08.2016г. ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ-ГОДЕЧ 2016” 
6. 12.08.2016г. „МИРИКАЛ” ЕООД 
7. 12.08.2016г. „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД 
8. 12.08.2016г. „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД 
9. 12.08.2016г. „ЩРАБАГ” ЕАД 
10. 15.05.2016г. „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД 
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11. 12.08.2016г. „МЕГАИНВЕСТ-ПРОПЪРТИ ГОДЕЧ 
2016” ДЗЗД 

 
Комисията констатира, че писмата от участниците в процедурата са подадени в срок, поради 

което следва да бъдат отворени разгледани. 
Работата на комисията премина в следния дневен ред за всяка оферта: 
1. Проверка на представените допълнителни документи. 
2. Вземане на решение за допускане или отстраняване на участника от по-нататъшно участие 

в поръчката. 
 
След взетите решения и на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП комисията започна своята работа 

за юридическа, финансова и техническа проверка на съответствието на документите приложени към 
офертите за участие в процедурата на кандидатите с изискванията за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и изискванията на Закона за обществените поръчки. От 
проверката се констатира следното: 
  
 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с допълнителни 
документи по реда на постъпване на офертите на кандидатите. 
 

 Участник № 1: „ПСГ” АД 
 От участника са изискани следните документи: 

- ЕЕДОП, в който коректно да посочи дали ползва или не ресурс на трети лица за 
изпълнение критериите за подбор, а в случай, че използва да изпълни дадените в ЕЕДОП 
указания. 

- копие от договора, сключен със строителна лаборатория „Асист Инженеринг” ООД, 
както и сертификата за акредитация на лабораторията. 

 
В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът да посочи изискуемата 

информация.  
 
 В определения срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието на следните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "ПСГ” АД -оригинал; 
 Декларация-списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на 

качеството 
 Договор № 188/14.07.2010г.  строителна лаборатория „Асист Инженеринг” 

ООД и допълнителни споразумения от 10.07.2013г., 06.07.2016г. и 16.07.2016г. 
 Сертификат БСА рег.№ 186 ЛИ от 31.05.2016г. и Заповед № А 292/31.05.2016г. 

към сертификата 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „Асист Инженеринг” ООД  
 Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството от 

акредитирана лаборатория „Асист Инженеринг” ООД  
 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 
 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 Допуска участник „ПСГ” АД до разглеждане на Техническо предложение. 
 

 
 Участник № 2: „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД 
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 От участника са изискани следните документи: 

- коректно попълнена Справка за общия оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката за последните три години; 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 
 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 Допуска участник „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД до 
разглеждане на Техническо предложение. 
 

 Участник № 3: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД  
 От участника са изискани следните документи: 

-ЕЕДОП, попълнен от третите лица, чиито капацитет ще ползва, съгласно указанията 
в ЕЕДОП. 

В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът не е посочил изискуемата 
информация.  

Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част. 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "Трейс Груп Холд” АД -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „Трейс София” АД - оригинал  

 ЕЕДОП – Образец №2 от „Пи Ес Ай” ЕАД - оригинал 
 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 
 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 Допуска участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД до разглеждане на Техническо 
предложение. 
 

Участник № 4: „Водстрой 98” АД 
 От участника са изискани следните документи: 

- ЕЕДОП, попълнен от третите лица, чиито капацитет ще ползва, съгласно указанията 
в ЕЕДОП. 

-В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът не е попълнил 
изискуемата информация.  

Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част. 
 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "Водстрой 98” -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „Хидрострой” АД – оригинал 
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 Извадка от офертата в частта на стр. 00223-00244 
 Декларация-списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на 

качеството от „Хидрострой” АД и приложени копие от договора. Сертификат за 
акредитация и Заповед № А 385/29.07.2016г. за преакредитация и разширяване 
на обхвата на строителна лаборатория на „Хидрострой” АД. 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 
 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 Допуска участник „Водстрой 98” АД  до разглеждане на Техническо 
предложение. 
 

Участник № 5: ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ-ГОДЕЧ 2016”  
 От участника са изискани следните документи: 

- ЕЕДОП, попълнен от третите лица, чиито капацитет ще ползва, съгласно указанията 
в ЕЕДОП. 

- сертификат за акредитация на „Пътна компания” ЕАД – лабораторията, с която е 
сключил договор. 

- В ЕЕДОП, подаден както за обединението, така и по отношение на участниците в 
него, Част IV „Заключителни положения” участникът /обединение/ и участниците в него не 
са попълнили изискуемата информация.  

Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част. 
  

 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "Геопът –Годеч 2016” -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "Геострой” АД -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "Пътстрой - 92” АД -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "Пътна компания” ЕАД -оригинал; 
 Сертификат за акретитация на "Пътна компания” ЕАД  

 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 
 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 Допуска участник ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ-ГОДЕЧ 2016” до 

разглеждане на Техническо предложение. 
 

Участник №6: „Мирикал” ЕООД 
 От участника са изискани следните документи: 

- ЕЕДОП, в който коректно да посочи дали ползва или не ресурс на трети лица за 
изпълнение критериите за подбор, а в случай, че използва да изпълни дадените в ЕЕДОП 
указания. 

- Копие от достоверен договор, сключен със строителна лаборатория „Технотест” 
ООД. 
- Декларация-списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на 
качеството 
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- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, в 
съответствие с изискванията на Възложителя. 

В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът не е посочил изискуемата 
информация.  

Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част. 
- Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката 

за последните три години, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 

 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "Мирикал” ЕООД -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "Технотест” ООД -оригинал; 
 Копие от достоверен договор, сключен със строителна лаборатория 

„Технотест” ООД. 
 Декларация-списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на 

качеството 
 Справка за среден годишен оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата 

на поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, в 
съответствие с изискванията на Възложителя. 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 

Допуска участник „Мирикал” ЕООД до разглеждане на Техническо 
предложение. 

 
Участник №7: „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД  

 От участника са изискани следните документи: 
- ЕЕДОП, в който коректно да посочи дали ползва или не ресурс на трети лица за 

изпълнение критериите за подбор, а в случай, че използва да изпълни дадените в ЕЕДОП 
указания. 

- коректно попълнена Справка за общия оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД - оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „Асист Инженеринг” ООД -оригинал; 
 Справка за ощия оборот в сферата на  за последните три години, в съответствие 

с изискванията на Възложителя. 
 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
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Допуска участник „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД  до разглеждане на 
Техническо предложение. 

 
Участник № 8: „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД  

 От участника са изискани следните документи: 
- ЕЕДОП, в който коректно да посочи дали ползва или не ресурс на трети лица за 

изпълнение критериите за подбор, а в случай, че използва да изпълни дадените в ЕЕДОП 
указания. 

- представи ЕЕДОП, попълнен от всички трети лица, чиито капацитет ще ползва, 
съгласно указанията в ЕЕДОП. 

- Представеният ЕЕДОП от страна на третото лице „Виктория транс 2007” ЕООД не 
съдържа попълнена информация в Част ІІ, б. „Б”. 

 Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП по отношение на третото 
лица „Виктория транс 2007” ЕООД. 

 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от ДЖИ ПИ ГРУП” ООД - оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „Виктория транс 2007” ЕООД-оригинал ; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „Котгрол консулт - 96” ЕООД-оригинал ; 

Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 
поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 

Допуска участник „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД до разглеждане на Техническо 
предложение. 

 
Участник №9: „ЩРАБАГ” ЕАД 

 От участника са изискани следните документи: 
- Участникът следва да представи ЕЕДОП с коректно попълнен раздел ІV, б. „Б”. 
- Участникът следва да представи Справка за общия оборот и за оборота в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията 
на Възложителя. 

 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "Щрабаг” ЕАД -оригинал; 
 Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 
След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 

 
РЕШИ: 

 
Допуска участник „ЩРАБАГ” ЕАД до разглеждане на Техническо предложение. 
 
Участник №10: „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД  

 От участника са изискани следните документи: 
- ЕЕДОП, в който коректно да посочи Средният общ и конкретно от сфера, сходна с 

предмета на поръчката годишен оборот, Част ІV, б. „Б” 
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- Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за 
последните три години, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

-ЕЕДОП, попълнен от всички трети лица, чиито капацитет ще ползва, съгласно 
указанията в ЕЕДОП. 

В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът не е попълнил 
изискуемата информация.  

Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част. 
 

 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от "Капитол груп” ЕООД -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "КонтролКонсулт-96” ЕООД -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "Лаута Транс” ООД -оригинал; 
 Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 

Допуска участник „КАПИТОЛ ГРУП”ЕООД до разглеждане на Техническо 
предложение. 

 
Участник №11: „МЕГАИНВЕСТ-ПРОПЪРТИ-ГОДЕЧ 2016” ДЗЗД   

 От участника са изискани следните документи: 
- ЕЕДОП, в който коректно да посочи дали ползва или не ресурс на трети лица за 

изпълнение критериите за подбор, а в случай, че използва да изпълни дадените в ЕЕДОП 
указания относно попълването на отделен ЕЕДОП от страна на трети лица. 

-В ЕЕДОП, Част ІV Критерии за подбор, участникът не е отбелязал дали отговаря на 
критериите за подбор или не.  

-„отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях 
ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата 
част и от част III.” 

-Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за 
последните три години, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът не е попълнил 
изискуемата информация.  

Участникът следва да представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част 
В ЕЕДОП, Част ІV Критерии за подбор, участникът в обединението „ЮНАЙТЕД 

ПРОПЪРТИ ГРУП” ЕООД не е отбелязал дали отговаря на критериите за подбор или не.  
Участникът следва да представи ЕЕДОП с отбелязване дали отговаря на критериите за 

подбор или не. 
-Участникът в обединението „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП” ЕООД не е попълнил в 

ЕЕДОП Част ІV, б. „Б” размера на общия реализиран оборот за последните три години.  
Участникът следва да представи ЕЕДОП с попълнена информация относно общия си 

оборот в Част ІV, б. „Б”.  
В ЕЕДОП, Част IV „Заключителни положения” участникът в обединението 

„ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП” ЕООД не е попълнил изискуемата информация.  
Участникът в обединението „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП” ЕООД следва да 

представи коректно попълнен ЕЕДОП в тази му част. 
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 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от МЕГАИНВЕСТ-ПРОПЪРТИ-ГОДЕЧ 2016” ДЗЗД -
оригинал; 

 ЕЕДОП – Образец №2 от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП” ЕООД - оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от "Независима строителна лаборатория инфраструктура” 

ЕООД -оригинал; 
 Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката за последните три години, в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с утвърдените от Възложителя, 

поради което се налага извода, че документите за подбор на участника отговарят на критериите за 
подбор, заложени в документацията. 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 

Допуска участник „МЕГАИНВЕСТ-ПРОПЪРТИ-ГОДЕЧ 2016” ДЗЗД до 
разглеждане на Техническо предложение. 

 
 

С това приключи заседанията на комисията. Председателят насрочи следващо заседание на 
Комисията на 23.08.2016 г. от 10,00 часа. Председателят закри заседанието в 14.30 часа.   

 
 
Комисия: 

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

 
       

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

                                                               
                                                             5) ……/п/..……………. 

       
          6) ……/п/..…………….. 
 


