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ДО
Участници в обявената
открита процедура за определяне на
Изпълнител на обществена поръчка с предмет :
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Годеч,
свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на
изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на
проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно
изискуеми за конкретни дейности за проект Обект № 1: „Ремонт и преустройство на
Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на
гр.Годеч”, проект Обект № 2: “Ремонт и преустройство на училище “Проф. д-р Асен
Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч” и проект Обект
№ 3: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско
заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, финансирани със средства по мярка М07 —
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на
Селските Райони 2014-2020 г.”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на Председател на Комисията за разглеждане на подадените оферти за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
осъществяване на консултантски услуги за община Годеч, свързани с подготовка за
кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители,
включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и
инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за
конкретни дейности за проект Обект № 1: „Ремонт и преустройство на Начално училище
“Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект
Обект № 2: “Ремонт и преустройство на училище “Проф. д-р Асен Златаров, находящо се
в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч” и проект Обект № 3: “Ремонт и
преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14
по плана на гр.Годеч”, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони
2014-2020 г.”, назначена със Заповед № 228 / 26.05.2016г. на Кмета на Община Годеч:
I. Обявявам датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по горепосочената
обществена поръчка, както следва: 24.06.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Община Годеч,
гр.Годеч, пл. „Свобода” № 1,ет.2 - 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:
 Оценката на участник „Обединение Проект консулт” по подпоказател К1
„Организация за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, съгласно
изискванията на Възложителя” е 70 /седемдесет/ точки.

 Оценката на участник „Обединение Проект консулт”по показател К2 „Управление
на идентифицираните от Възложителя рискове” е 30 /тридесет/ точки.
 Общата техническа оценка на участник „Обединение Проект консулт”е 100 /сто/
точки.
III.Отварянето на ценовите оферти ще се извърши съобразно чл. 68, ал. 3 от ЗОП „Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в
която се извършва отварянето»;

С УВАЖЕНИЕ,
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