ОБЩИНА СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ
№ РД 15 - 228
Сливен, 30.01.2020 г.
На основание чл. 181, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109, чл. 181, ал. 5
от Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрени Протокол № 1 от 26.11.2019 г., Протокол
№ 2 от 02.12.2019 г., Протокол № 3 от 16.01.2020 г. и Протокол № 4 от 24.01.2020 г. на комисията,
назначена със Заповед № РД 15 - 2989/26.11.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен –
Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на кмета на Община Сливен, за
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за обществена поръчка възложена чрез
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)”, с прогнозна
стойност – до 500 000,00 лева (петстотин хиляди лева) без ДДС, открита с Решение № 15 2989/26.11.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 –
1138/25.08.2016 г. на кмета на Община Сливен и публикувано обявление в Регистъра на
обществените поръчки към АОП под № 942441 от 31.10.2019 г.
ОБЯВЯВАМ:
І. Класирането на участниците в процедурата, както следва:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 - „Бул-Гейт“ ЕООД, гр. Сливен, ж.к. “Дружба“ 9-Г-8-40,
оферта вх.№ 4704 - 4083/21.11.2019 г, 14:56 часа, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки;
ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 - „Веда Инвест“ ООД, с. Глуфишево, оферта вх.№ 4704 4091/21.11.2019 г, 16.48 часа, с Комплексна оценка КО – 51,57 точки
ІІ. Отстранени участници: няма
ІІІ. Определям за изпълнител на обществената 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)”, класирания на първо място участник - „БулГейт“ ЕООД, гр. Сливен, ж.к. “Дружба“ 9-Г-8-40, оферта вх.№ 4704 - 4083/21.11.2019 г, 14:56
часа
Мотиви:

Участникът отговаря на всички изисквания на Закона за обществените поръчки и на критериите
за подбор на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. За
участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Офертата на участника, за обществената поръчка е разгледана и оценена съгласно
предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане - „Оптимално
съотношение качество/цена” и е получила най-висока оценка, въз основа на направените от него
предложения.
IV.Установени конфликти на интереси по отношение на участниците и взетите мерки –
няма.
Решението може да бъде обжалвано пред: Комисия за защита на конкуренцията, Адрес:
България София 1000, бул. Витоша № 18, Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, www.cpc.bg, в 10
дневен срок от получаването му.
Достъп до протоколите на комисията за провеждане на процедурата е осигурен на Профила на
купувача на Община Сливен, на електронен адрес: https://mun.sliven.bg/pk/8-00118-2019-015.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4; чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП
решението да се изпрати на всички участници в 3-дневен срок от издаването му и да се публикува в
Профила на купувача, на електронен адрес: https://mun.sliven.bg/pk/8-00118-2019-015, заедно с
протоколите на комисията при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП, в деня на изпращането му.

РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ /п. п./*
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.
*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД
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