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П Р О Т О К О Л  
№ 4/04.02.2019 г.

Н а основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане на 
офертите и провеждане на преговори е участниците, получили покани за участие в 
процедура - ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, назначена със заповед №  31/04.02.2019 год. на

Директора на ТП „ДГС Смядово“
Наименование на поръчката: “Абонаментно правно обслужване -  текущ а правна помощ по 

смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на 
„ДГС „Смядово“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една 
година считано от датата на сключване на договора“, съгласно Решение № 17/18.01.2019 г. 
на Директора на ТП „ДГС Смядово“ за откриване на процедура.

Наименование на участника, с който се провеждат преговорите -  \̂/\ ^  А
ЧА 1

На 04 февруари 2019 г. от 12,45 часа в заседателна зала на ТП „ДГС Смядово“ се събра, в 
изпълнение на т. 1 от протоколно решение № 2 от протокол от 04.02.2019 г. — удостоверяващ 
работата на комисията по горепосочената процедура, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - с к  ^  Л ____гник-директор на ТП „ДГС Смядово“;
СЕКРЕТАР: Х л  А  Ъ Ь  [к - главен счетоводител при ТП „ДГС Смядово”;
ЧЛЕНОВЕ: Ъ л $  3-ЬЙ Т>  -перт, обществени поръчки при ТП „ДГС Смядово”,

назначена със заповед № 31/04.0ZZU1V год. на Директора на ТП „ДГС Смядово“ със задача: да 
проведе преговори с поканените участници в обществена поръчка, чрез пряко договаряне с предмет:

“Абонаментно правно обслужване -  текуща правна помощ но смисъла на чл. 6, ал. 1, т.11 
от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграж дения; на „ДГС „Смядово“ ТП на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от 
датата на сключване на договора“, съгласно Решение № 17/18.01.2019 г. на Директора на ТП 
„ДГС Смядово“ за откриване на процедура.

В залата присъстваха всички членове на комисията и само участника —s £.л Ъ Ъ А К  

-ц \  А  Ь Ъ А Л   »йто изтегли жребийен билет №  3.
Участникът представи своята оферта за участие, която е вписана в Регистъра за получени оферти, 

като кандидат № 2, с вх. № 285/24.01.2019 година, в 08.53 часа, лично от представител на кандидата.
В присъствието на ; ĵ(\ Д . )ров, комисията отвори отново подадената оферта

и разгледа представените от нея документи.
Всички членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение на 

участника.
Участникът е представил следните документи:
1. Техническо предложение по приложение № 2 от документацията за участие, относно 

професионалния опит на кандидата -  представено в оригинал, подписано лично от 
кандидата -  1 екземпляр;

2. Декларация по приложение № 3 от документацията за участие, относно приемане на 
условията на проекта на договора (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) -  представена в 
оригинал, подписана лично от кандидата -  1 екземпляр;

3. Декларация по приложение № 4 от документацията за участие, относно срока на валидност 
на предложението (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) -  оригинал, подписана от кандидата 
-  1 екземпляр;
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4. Декларация по приложение № 5 от документацията за участие, относно информираност и 
съгласие за обработване на лични данни -  оригинал, подписана от кандидата -  1 екземпляр;

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 8 от 
документацията -  представен в електронен вид на оптичен носител (диск) в оригинал и 
подписан с електронен подпис от кандидата -  1 брой; 

Ценово предложение на кандидата по приложение № 7 от документацията за участие -  
оригинал, подписана от кандидата -  1 екземпляр. Председателят оповести предлаганата цена, 
която е 548,00 лв. за един месец, без ДДС -  в параметрите на обявената на максималната 
прогнозна стойност до 550,00 лв., без ДДС на месец.

При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, че същия е 
представил всички необходими документи и офертата му е в пълно съответствие с изискванията на 
възложителя. Не са налице липси, не пълноти или несъответствия на информацията, представена от 
участника, както и не са налице фактически грешки.

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по-нататьшно участие в преговорите участн ика адв. Ч А  л ъъ*\ь____
Мотивите за това решение са обосновани, с оглед на законосъобразното представяне на оферта от

алв- 'La. Я b b h h
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние, съгласно ЗОП и ППЗОП; отговаря на 

професионалните изисквания поставени от възложителя, като условия за допустимост, относно 
професионален опит и компетентност; надлежно поддържане на професионален статус в 
адвокатската колегия; представената цена за месечно възнаграждение е съобразено, освен с 
прогнозната стойност за месечно възнаграждение при изпълнение на поръчката, посочена от 
възложителя -  до 550,00 лв. месечно, без ДДС, така също и Наредба № 1 за минималните 
адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 i>; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; 
доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;изм. и доп.,бр. 28 от 28.04.2014 г. ... поел. Изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 
г.), като последното е показателно за колегиалния подход и професионална етика на участника. 
Участникът приема условията на проекта на договора, което е допълнително указание за готовността 
му да изпълнява своите задължения точно и отговорно в дух на партньорство и професионална 
дискретност, запазвайки доброто име на възложителя.

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника:
Участниците в договарянето, придържайки се към изискванията на процедурата и структурата на 

проекта на договора, определени в поканата за участие се договориха следното:
1. Участникът приема условията заложени в проекта на договора за обществена поръчка;
2. адв. - гк. ЪЪ /\£_ ж  ) — представител на кандидата предлага цена за изпълнение

на услугата в размер от 548,00лв. без ДДС месечно и обща цена за 12 месеца в размер от 6 576,00 
лева без ДДС.

На отправен въпрос от страна на комисията, дали участника би намалил предлаганата от него 
месечна цена за услугата, същия отговори, че представеното ценово предложение не подлежи на 
промяна.

3. Участникът предлага ежемесечното му възнаграждение да бъде заплащано до 10-то число на 
месеца, следващ извършената от изпълнителя абонаментно-правна услуга.

Преговорите с участника приключиха в 13,00 часа на 04.02.2019 година.
Отпечатано в 1 (един) екземпляр, съдържащ 3 (три) страници и представлява неразделна част от 

процедурното досие.
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Участник I
(собствено, бащин:

Ъ\ .1
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