ПРОТОКОЛ №2
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, 02.12.2019 г., 11:00 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

се събра на закрито заседание да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на
участниците в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
Комисията установи следното:
1. Относно офертата на „Бул-Гейт“ ЕООД, гр. Сливен комисията констатира
следното:
За участника „Бул-Гейт“ ЕООД, гр. Сливен не са констатирани несъответствие или
липса на информация. Комисията допуска участника до разглежданена Техническото
предложение.
2. Относно офертата на участника „Веда Инвест“ ООД, с. Глуфишево комисията
констатира следното:
2.1.еЕЕДОП не е подписан с електронен подпис от управителя на дружеството, а от
единият от съдружниците.
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Участникът следва на представи еЕЕДОП на електронен носител подписан с електронен
подпис от Управитиля на дружеството.
2.2.В еЕЕДОП Участникът не е посочил има ли регистрация по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране на отпадъци или еквивалентен.
2.3.В еЕЕДОП Участникът не е посочил кой от двете лица е технически ръководител. За
двете лица не е посочено колко годишен е курса на обучение и притежават ли професионален
опит в строителството най-малко 3 години.
2.4.В еЕЕДОП Участникът не е посочил параметрите на: Багер с кофа и хидрочук;
Автокран; Багер (мини); Мотокар; Булдозер; Валяк.
2.5.В еЕЕДОП Участникът не е посочил дали разполага с 2 броя Товарен автомобил над
10 т.
2.6.В еЕЕДОП Участникът не е посочил инструменти, съоръжения и техническо
оборудване дали са собствени или наети.
Забележка: За всички наети лица и ресурси следва да се представят: отделен
еЕЕДОП и документи за поетите от тях задължения, съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5
работни дни от получаването на настоящия протокол участникът, по отношение на който
са констатирани горепосочените несъответствие или липса на информация, може да
представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията в един и същи ден изпраща на
всички участници настоящия протокол с констатациите, относно документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя и публикува същия в профила на
купувача.
Комисията приключи своята работа на 06.01.2020 г. в 14:30 часа, като същата проведе 3
(три) заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

Комисия:
инж. Любомир Захариев
Председател на комисията
инж. Петър Памуков
Член на комисията
Стоян Стоянов
Член на комисията
Елеонора Мавродиева
Член на комисията
инж. Гинка Тужарова
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД
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