Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията за разглеждане, оценяване и класиране
на оферти, 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, обявява на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и
на представители на средствата за масово осведомяване, че:
на 24.01.2020 г. от 10:00 часа в стая № 17, в сградата на Община Сливен
ще бъдат отворени ценовите предложения по 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 уникален
номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0029, открита с 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.
Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на
предложенията, е необходимо да представят следните документи:
Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за
самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и
пълномощно. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Представителите на средствата за масово осведомяване - Служебна карта или друг
документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на
присъствие.
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