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П Р О Т О КО Л № 2

На 20.05.2015 г., в сградата на Община Годеч, адрес: гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1,
заседателна зала от 11.00 ч. се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед №
150/04.05.2015г. на Кмета на Община Годеч за разглеждане, оценяване и класиране на
прeдставените от участниците в открита процедура оферти за избор на изпълнител за
възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 102 /02.04.2015г. на Кмета на
Община Годеч е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” –
домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ – І – за училище, кв. 64 по
плана на гр. Годеч, община Годеч”, в състав:

Председател: Ангел Радославов Николов – зам.кмет на община Годеч в качеството му на
правоспособен юрист.
Членове: 1. инж. Ангел Радков Ангелов– началник отдел „ТУЕ” – инженер
„ГФК”;
2. Костадин Славчов Иванов – гл. специалист „НС” в отдел „ТУЕ”;
3. Красимир Владимиров Методиев – гл. специалист „КРГ”;
4. Костадинка Богданова Ставрева – старши счетоводител в отдел „АО и
ФСД”
Резервни членове:
1. Лъчезар Ангелов Панайотов – началник отдел „АО и ФСД”
2. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрольор - икономист.

Комисията проведе заседанието в сграда на община Годеч с адрес: гр. Годеч, пл.
„Свобода” № 1, малката заседателна зала.
Комисията заседава в редовния си състав.
І. Комисията установи:
Обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ
„Проф. д-р Асен Златаров” – домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ – І
– за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч, община Годеч”
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В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 04-11.05.2015 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 68 ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, Протокол № 1 е изпратен на
всички участници в процедурата за сведение и изпълнение указанията на Комисията за
допълване съдържанието на ПЛИК № 1 - ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР, с придружително
писмо Изх. №08.00-502/12.05.2015 год. от регистъра на ОбА Годеч по факс. Получен е
факсрепорт с дата на получаване 12.05 2015г.
В изискуемият срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокол
№ 1, участниците са направили допълнения към офертите си по реда, който им беше
указан. Постъпилите от участниците допълнения към офертите, по реда на тяхното
постъпване са както следва:
1. Участник №1 „ГРАДИВ” ООД, адрес: гр. София, ж.к. „Дружба” 1, бл. 13, вх. А,
ет. 5, ап. 21, ЕИК- 130834663 с представляващ Цветан Цацев - вх. № 69-00-78/
30.04.2015г., 15.15 ч.:
Постъпил е плик с документи Вх.№69-00-88/ 13. 05. 2015г. на Община Годеч от
Участник №1 „ГРАДИВ” ООД, адрес: гр. София.
Комисията отвори плика, установи и описа постъпилите документи – Допълнения
към Плик № 1 „Документи за подбор” от Участник №1 „ГРАДИВ” ООД, адрес: гр.
София.
В съответствие с изискванията на чл. 68, ал.9 от ЗОП (допълнения към офертата), с
придружително писмо Участник №1 е представил:
-Копия на Документи надлежно подпечатани или заверени с щемпел „ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА”,(подпис, печат, щемпел):
А) Сертификати ISО 9001:2008 с валидност до 07.05.2018г.
Б) Сертификат ОНSАS 18001:2007 с валидност до 07.05.2018г.
В настоящето заседание Комисията установи:
Документите са представени в запечатан непрозрачен плик на адреса посочен в
обявлението: - Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1 - деловодство, в указания
срок от 5 / пет/ работни дни от датата на получаването му. Пликът е обозначен/надписан
ДОПЪЛНЕНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”.
Върху плика е изписано пълното наименование на настоящата процедура, както и адреса
на участника.
Участникът е представил само изрично посочените в протокола документи.
Участникът е изпълнил указанията на Комисията и е представил описаните в
Протокол №1 и допълнително изискани документи.
Представените документи за подбор съответстват на минималните изисквания на
Възложителя.
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участник №1 „ГРАДИВ” ООД, адрес: гр. София, отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.

Обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ
„Проф. д-р Асен Златаров” – домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ – І
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Комисията допуска участника до следващият етап от настоящата процедура –
разглеждане документите на участника представени в Плик №2 «Предложение за
изпълнение на поръчката».
2. УЧАСТНИК №2 ЕТ „АС – СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков,
ул.”Христо Максимов” № 29, ЕИК 131204831 - с представляващ Янко Славчев вх. № 69-00-80/ 30.04.2015г., 15.22 ч.
Постъпил е плик с документи Вх.№69-00-94/ 18. 05. 2015г. на Община Годеч от
Участник №2 ЕТ „АС – СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков.
Комисията отвори плика, установи и описа постъпилите документи – Допълнения
към Плик № 1 „Документи за подбор” от Участник №2 ЕТ „АС – СТРОЙ – ЯНКО
СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков.
В съответствие с изискванията на чл. 68, ал.9 от ЗОП (допълнения към офертата), с
придружително писмо Участник №2 е представил:
-Копия на Документи надлежно подпечатани или заверени с щемпел „ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА”,(подпис, печат, щемпел):
А) Удостоверение за наличие на собствени финансови ресурси с рег. № ИД0109/14.05.2015г. на СИБАНК, София област, офис Самоков, в което се твърди, че към
14.05.2015г. разполагаемостта по сметките на дружеството (ЕТ „АС – СТРОЙ –
ЯНКО СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков) е над 28 000 лв.
В настоящето заседание Комисията установи:
Документите са представени в запечатан непрозрачен плик на адреса посочен в
обявлението: - Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1 - деловодство, в указания
срок от 5 / пет/ работни дни от датата на получаването му. Пликът е обозначен/надписан
ДОПЪЛНЕНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”.
Върху плика е изписано пълното наименование на настоящата процедура, както и адреса
на участника.
Участникът е представил само изрично посочените в протокола документи.
Участникът е изпълнил указанията на Комисията и е представил описаните в
Протокол №1 и допълнително изискани документи.
Представените документи за подбор съответстват на минималните изисквания на
Възложителя.
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Участник №2 ЕТ „АС – СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков,
отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника до следващият етап от настоящата процедура –
разглеждане документите на участника представени в Плик №2 «Предложение за
изпълнение на поръчката».
Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:
Обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ
„Проф. д-р Асен Златаров” – домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ – І
– за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч, община Годеч”
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Допуска до разглеждане на документите в плик 2 от настоящата процедура на
Участниците:
1. Участник №1 „ГРАДИВ” ООД, адрес: гр. София
2. Участник № 2 - ЕТ „АС – СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Плик № 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на допуснатите
участници по реда на постъпването на офертите съгласно разпоредбите на чл.69а,
ал.2, т.1 на ЗОП /разглежда предложенията в плик № 2 за установяване на
съответствието им с изискванията на възложителя/:
1. Участник № 1 - „Градив” ООД, гр. София Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в резултат на което констатира:
1.1. Относно наличност на представените документи:
В Плик 2 на участника са приложени – Приложение № 10 – Техническа оферта, по
образец с попълнени срок за изпълнение на поръчката и предлагани гаранционни
срокове и приложени организационно-техническо решение и Линеен график
Всички документи са редовно представени подписани и подпечатени от
представляващия участника.
Офертата съответства с обявените от Възложителя изисквания за наличност на
приложените документи в Плик № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката.
1.2. Комисията разгледа детайлно Техническото предложение на участника
/описание съгласно чл.72 ал.1 т.4 на ЗОП/ и установи следното:
Участникът е предложил срок за изпълнение –40 календарни дни;
Предложени са следните гаранционни срокове - 5 (пет) години
Техническото предложение на участника съдържа освен попълнения образец на
Техническо предложение и приложение - Организационно-техническо решение, в което
участникът разработва линеен график и работна програма.
Стратегията и методологията за изпълнение на обществената поръчка съдържа:
А.Описание на цялостния процес за изпълнение, подход и дейностите по
изпълнение на отделните етапи от строителството.
Последователност на предвижданите дейности – подготвителни работи от
административно естество, определяне на отговорностите на техническите
лица на обекта, организационни и подготвителни работи на работната
площадка-комплексен
план график за последователността на
извършваните СМР, места за складиране на строителни продукти и
оборудване, санитарно – битови помещения, захранване с електрически
ток, вода, отопление, канализация и др.
Изпълнение на ремонтните работи предвидени в количествената сметка- 4
строителни звена - вътрешни ремонтни работи, ел. монтьор, ОВК
монтажници и ВиК монтажници, гарантирани с човешки ресурс и срокове.
Обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ
„Проф. д-р Асен Златаров” – домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ – І
– за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч, община Годеч”
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-

Предложената технология за извършване на дейностите съдържа:
Технология за изпълнение на електроинсталационни работи, технология за
изпълнение ва ВиК инсталации, технология за изпълнение на мазилки и
шпакловки, технология за изпълнение на замазки и настилки и технология
на изпълнение на бояджийски работи. Предложените технологии са
съобразени с нормите и технологичната последователност на строителните
дейности.
Описана е механизацията, която ще се използва при различните дейности

Б. Комуникация между изпълнителя и останалите участници в строително
монтажните работи и вътрешен контрол на изпълнителя.
Подробно описание на целите и способите за комуникация, мерки за
осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на СМР, план за организация
на опазването на околната среда, предложена организация за осигуряване на
максимална сигурност на собствения персонал и персонала на възложителя по ЗБУТ.
Предложен е подробен линеен график за изпълнение на дейностите, който
отговаря на технологичната последователност на отделните видове СМР.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие. Техническата оферта
съдържа всички части от изискванията на поръчката: срок на изпълнение на
поръчката, предлагани гаранционни срокове, съгласно наредба №2 от
31.07.2003г.. В организационно-техническото решение
са описани основните
дейности, които ще се изпълняват. Точно и изчерпателно са описани методите,
последователността на дейностите, налични строителни ресурси, механизацията,
основните строителни материали.
Линейният график и диаграмата на
работната ръка съответстват на техническите спецификации и на
организационно-техническото решение на участника.
2. Участник № 2 – ЕТ „АС-Строй-Янко Славчев”, гр. Самоков Плик № 2
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в резултат на което
констатира:
2.1. Относно наличност на представените документи:
В Плик 2 на участника са приложени – Приложение № 10 – Техническо предложение,
по образец с попълнени срок за изпълнение на поръчката и предлагани гаранционни
срокове и приложени - организационно-техническо решение и Линеен график
Всички документи са редовно представени подписани и подпечатени от
представляващия участника.
2.2. Комисията разгледа детайлно Техническото предложение на участника
/описание съгласно чл.72 ал.1 т.4 на ЗОП/ и установи следното:
Участникът е предложил срок за изпълнение – 30 календарни дни;
Предложени са следните гаранционни срокове : Съгласно Наредба №2/2003г.
- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и за земната основа под тях - 10 години;
Обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ
„Проф. д-р Асен Златаров” – домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ – І
– за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч, община Годеч”
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- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии
- 8 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3
години;
- 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 години;
- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура - 8 години;
Техническото предложение на участника съдържа освен попълнения образец на
Техническо предложение и приложение и описание на работна програма:
- Увод, обща част и организация на площадката.
- Технологична последователност на строителните процеси: Не отговаря на проектната
документация. Участникът описва ремонт на покрив и монтаж на топлоизолация на
фасада, такива дейности не се предвиждат в инвестиционния проект.
Въведени са три етапа - първи етап-монтаж на временна база, скеле, демонтажни и
подготвителни работи. – втори етап – интериорни и екстериорни довършителни работи
и инсталации и трети етап – пусково-накладъчни работи на изградените инсталации,
демонтаж на временна база, окончателно почистване на обекта и подготовката му за
експлоатация.
Представено е от участника Организационна структура на персонала. описаните
строителни звена не са посочени броя на работниците, както и състава структурата на
звената.
Участникът не е описал в техническото предложение обезпечение на
строителството с необходимата техника и механизация, както и основните строителни
материали.
Описание на мерките за спазване на правилата за здравословни и безопасни
условия за труд и мерки за опазване на околната среда.
Участника не се допуска до по-нататъшно участие поради това, че не
отговаря на условията на точка 3.4 в) от раздел ІV. Съдържание на офертата от
документацията.
Мотиви: Липсва описание на строителните ресурси и разпределение, не са
описани основната и допълнителна строително техника, както и основни
строителни материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката.
Организационно-техническото решение съдържа изпълнение на дейности, които
няма да се изпълняват на обекта – ремонт на покрив, монтаж на
топлоизолационна система на фасадата. Техническата оферта не съответства на
изискванията за изпълнение на поръчката.
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ОБЩИНА ГОДЕЧ
__________________________________________________________________

2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg
Във връзка с гореизложеното Комисията предлага, УЧАСТНИК №2 ЕТ „АС –
СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ”, адрес: гр. Самоков, ул.”Христо Максимов” № 29, ЕИК
131204831 , да бъде отстранен от процедурата , на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.
Комисията взе решение ценовите оферти на допуснатите участници да се отворят и
разгледат на 26.06.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала на община Годеч.
Председателят на Комисията да информира участниците по факс и e-mail с обратна
разписка за дата на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.
Настоящият протокол е изготвен на 19.06.2015 г. в един екземпляр.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
Председател:
Ангел Николов ……/п/……………
Членове:
1. инж. Ангел Ангелов ………/п/………………
2. Костадин Славчов Иванов ........../п/.....................
3. Красимир Владимиров Методиев ............./п/...............................
4. Костадинка Богданова Ставрева ………/п/………………
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