
                                                                              
              ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

                         Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

                                    „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по 

проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и 
о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект 46/3/3220442/27.12.2013 г. “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица 
между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа по мярка 322 “Обновяване 
и развитие на населените места” 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. 
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СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69А, АЛ.З ОТ ЗОП 

Ангел Радославов Николов – зам.кмет на община Годеч 

В качеството си на Председател на Комисията за разглеждане на подадените оферти за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по 
проект „Подобряване средата на живот чрез изграждане на улица между о.т. 238, и о.т. 
238Б, кв. 138, гр. Годеч, община Годеч назначена със Заповед №  101/02.04.2015г. на Кмета 
на Община Годеч: 

I. Обявявам датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по 
горепосочената обществена поръчка, както следва - 28.04.2015г. (вторник) в 12:00 часа 

в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1 -  Заседателна зала. 

II. Обявявам резултатите от оценяването на допуснатите до оценка оферти по 
показателите за оценка, различни от цената, съгласно утвърдената от Възложителя методика за 
оценка на офертите: 

Участник  „Мегаинвест – холд” ЕООД,   
 П1 – Срок за изпълнение на поръчката – 20 точки 
 П2 – Организационно-техническо решение –  26 точки. 
 
Участник  „ПЪТИЩА М” ЕООД,   
 П1 – Срок за изпълнение на поръчката – 20 точки 
 П2 – Организационно-техническо решение –  21 точки. 
 
Участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД,   
 П1 – Срок за изпълнение на поръчката – 20 точки 
 П2 – Организационно-техническо решение –  26 точки. 
 



                                                                              
              ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

                         Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

                                    „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по 

проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и 
о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект 46/3/3220442/27.12.2013 г. “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица 
между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа по мярка 322 “Обновяване 
и развитие на населените места” 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. 
 

III. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 
от ЗОП. 

 
 
23.04.2015г                                     Председател на комисията:................./П/............ 

/Ангел Радославов Николов/ 
 

 


