ПРОТОКОЛ №1
от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 2989/26.11.2019 г. на заместниккмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на
Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти в процедура
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събаряне и премахване
на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на
територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл.
196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи,
без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на
строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване
на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост
(премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)”
Днес, 26.11.2019 г., 10:00 часа, в стая № 17, в административната сграда на Община
Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 2989/26.11.2019 г. и Решение № РД 15 - 2668/31.10.2019 г. на заместник-кмета на Община
Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община
Сливен за откриване на процедура публично състезание с предмет: „Събаряне и премахване
на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на
територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл.
196, ал. 1 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи,
без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на
строителни отпадъци, изпълнение на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване
на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост
(премахване на поставени без правно основание гаражи върху общински терени)”, се
събра Комисия в състав:
Председател: инж. Любомир Захариев – заместник-кмет УТС, Община Сливен
и членове:
2. инж. Петър Памуков – началник-отдел СК, Община Сливен
3. Стоян Стоянов – главен специалист, отдел СК, Община Сливен
4. Eлеонора Мавродиева – юрисконсулт, отдел ПНО, Община Сливен
5. инж. Гинка Тужарова – началник отдел ОП, Община Сливен
Резервни членове на:
1. Председател на комисията – инж. Стоян Марков – заместник-кмет ИР, Община Сливен
2.Член на комисията – инж. Велико Балабанов – главен експерт, дирекция ОИ, Община

Сливен
3.Член на комисията – Наталия Хаджикостова – юрисконсулт отдел „Правно-нормативно
обслужване”, Община Сливен

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
Председателят на Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.
Председателят на комисията запозна присъстващите със състава на комисията, съгласно
заповедта за назначаването й.
Председателят на комисията обяви, че постъпилите оферти в делеводството на Община
Сливен са предадени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят обяви, че до определения от Възложителя срок - 21.11.2019 г., 17:00 часа за
обществената поръчка с горепосочения предмет са получени 2 (две) оферти от следните
участници:
1. „Бул-Гейт“ ЕООД, гр. Сливен, ж.к. “Дружба“ 9-Г-8-40, оферта вх.№ 4704 4083/21.11.2019 г, 14:56 часа;
2. „Веда Инвест“ ООД, с. Глуфишево, оферта вх.№ 4704 - 4091/21.11.2019 г, 16.48 часа
След това в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, председателят и всички
членове на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им
и обявяване на тяхното съдържание както следва:

1. Офертата на Участник № 1 – „Бул-Гейт“ ЕООД, гр. Сливен, ЕИК 119052485 е
подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надписана съгласно
изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат Документи относно лично състояние и
критерий за подбор, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост, с
надпис: „Предлагани ценови параметри“.
На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове на комисията.
2. Офертата на Участник № 2 - „Веда Инвест“ ООД, с. Глуфишево, ЕИК 119671886 е
подадена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надписана съгласно
изискванията на Възложителя. В опаковката се съдържат Документи относно лично състояние и
критерий за подбор, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост, с
надпис: „Предлагани ценови параметри“.
На основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП Техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове на комисията.
На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 10:45 часа на 26.11.2019 г. приключи публичната
част от заседанието на Комисията, като същата проведе едно открито заседание и изготви и
подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
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Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

