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ПРОТОКОЛ № 2 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 303 от 19.07.2016 г. на Кмета на 
Община Годеч, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка и 
управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на 
общински пътища:   

i. SFO1122 с дължина 9,0 км. (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – 
Станинци /SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с. Ропот до с. Станинци);  

ii. SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. 
от републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци); 

iii. SFO3134 с дължина 1,8 км. (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 
24 до о.т. 162 по плана на с.Туден); 
в съответствие с условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.” 
Днес 19.08.2016 г., в 10:30 часа, в Заседателна зала на Община Годеч се проведе 

заседание на комисия в състав: 
Председател: Огнян Любенов Ненчев – адвокат, външен консултант на Община 
Годеч; 
Членове:  
1.Спас Кирилов Попниколов- външен експерт от списъка на АОП под №ВЕ-1710; 
2.Надя Асенова Тодорова – директор на дирекция  „СДОКМДТ”; 
3.Анелия Арахангелова Илкова-Асенова – ст.експерт „ОС” в д-я „ТУЕП”,  юрист; 
4.Костадинка Богданова Ставрева – ст.счетоводител в д-я „АО и ФСД; 
 
Резервни членове: 
1. Цветомира Николаева Сергиева- финансов контрольор в ОА-Годеч; 
2. Красимир Владимиров Методиев – гл.специалист „КРГ” 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: 
 

№ Входящ 
№ 

Дата Фирма 

1. 69-00-227 18.08.2016 г. „Юни Проджект” ЕООД 
2.  69-00-228 18.08.2016 г. ДЗЗД „Евро общество” 
3. 69-00-219 17.08.2016 ДЗЗД „Обединение Годеч 2016” 
5. 69-00-215 16.08.2016 „Инфинитус” ООД 

 
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: 
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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: „Юни Проджект” ЕООД 
 От участника са изискани следните документи: 

- Коректно попълнен ЕЕДОП, Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово 
състояние”. 
 
Допълнително представените документи са в съответствие с указанията, дадени 

от Комисията с Протокол № 1/19.07.2016 г., поради което се налага изводът, 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 „Юни Проджект” ЕООД до разглеждане на Техническо 
предложение. 
 

Участник № 2: „ДЗЗД „Евро общество” 
 

 От участника са изискани следните документи: 
- Участникът следва да представи договор за обединение, който отговаря 

изцяло на критериите на Възложителя, поставени в Глава Втора, Раздел I, т. 48 на 
Документацията. 

 
- Участникът следва да предостави финансовите отчети за 2014 и 2015 г. на 

Евроконсултантс България С.А. АД - партньор в обединението ДЗЗД Евро общество; 
 
- Участникът следва да предостави удостоверение за добро изпълнение за 

договор с предмет „Подготовка на заявление за подпомагане и окомплектоване на 
проектната документация за проект „Аквапарк” по мярка 321 „Основни услуги за 
населението в икономиката в селските райони” на ПРСР, която следва да съдържа 
изискваната от Възложителя информация. 
 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят 
отвори плика и констатира наличието наследните документи: 
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 договор за обединение, който отговаря изцяло на критериите на 
Възложителя, поставени в Глава Втора, Раздел I, т. 48 на 
Документацията; 

 финансовите отчети за 2014 и 2015 г. на Евроконсултантс България С.А. 
АД - партньор в обединението ДЗЗД Евро общество; 

 удостоверение за добро изпълнение за договор с предмет „Подготовка на 
заявление за подпомагане и окомплектоване на проектната документация 
за проект „Аквапарк” по мярка 321 „Основни услуги за населението в 
икономиката в селските райони”. 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с указанията, дадени 

от Комисията с Протокол № 1/19.07.2016 г., поради което се налага изводът, 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 ДЗЗД „Евро общество” до разглеждане на Техническо 
предложение. 
 

 Участник № 3: ДЗЗД „Обединение Годеч 2016” 
 От участника са изискани следните документи: 

-  доказателства, че отговаря на минималните изисквания на Възложителя по 
отношение на средния годишен оборот от консултантски и/или правни услуги в 
областта на подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани 
със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични 
национални или международни грантови инструменти.  

- Коректно попълнен ЕЕДОП на ДЗЗД „Обединение Годеч 2016“ и на 
членовете на обединението, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б „Икономическо 
и финансово състояние”;  
 
В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

 ЕЕДОП – Образец №2 от ДЗЗД „Обединение Годеч 2016“ -оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „ЕВРОЛЕКС” ООД – оригинал; 
 ЕЕДОП – Образец №2 от „ПРО ЛЕГИС” ООД – оригинал; 
 Финансови отчети за 2014 и 2015 г. 

 
Допълнително представените документи са в съответствие с указанията, дадени 

от Комисията с Протокол № 1/19.07.2016 г., поради което се налага изводът, че 
документите за подбор на участника отговарят на критериите за подбор, заложени в 
документацията. 
 

След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията 
единодушно 
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РЕШИ: 

 Допуска участник ДЗЗД „Обединение Годеч 2016” до разглеждане на 
Техническо предложение. 
 

Участник № 5: „Инфинитус” ООД 
 От участника са изискани следните документи: 

- Коректно попълнен 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. 
 
Допълнително представените документи са в съответствие с указанията, дадени 

от Комисията с Протокол № 1/19.07.2016 г., поради което се налага изводът, 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 „Инфинитус” ООД до разглеждане на Техническо 
предложение. 

С това приключи заседанията на комисията. Председателят насрочи следващо 
заседание на Комисията на 29.08.2016 г. от 10,00 часа. Председателят закри 
заседанието в 16.30 часа. 

 
 
Комисия: 

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

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


