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Р Е Ш Е Н И Е

№32

гр. Смядово, 04/02/2019 година

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведените преговори и класация по реда 
на чл. 66- 67, от ППЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 31/04.02.2019 г. за 
определяне на изпълнител за следната услуга: “Абонаментно правно обслужване -  текуща 
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 ГП „ДГС Смядово“ за откриване на процедура, 
отразени като констатациите на комисията по Доклад по чл. 67, ал.6 от ППЗОП от 04.02.2019 г.

ОБЯВЯВАМ:
Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената поръчка, 

както следва:
I. На първо място класирам:

_ V r,..,.r,,.1K №  1: о̂ _ ЪЪ<АА- 'L a  . Я Ь Ь к  ^  окатска карта №
Х а  & У Ъ  ^ ____^ _двокат при~Шуменска- адвокатска“ колегия, с максимален брой точки от

комплексната оценка на офертата, а именно 100 точки, и при следните стойности и условия за 
извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 545,00 лв. (петстотин и 
четиридесет и пет лева и нула стотинки), без ДДС;

— - продължителност на услугата: 12 месеца;
II. На второ място класирам:
Участник № 2: ~ \h - c L  Ъ Ъ  А.Т) ;вокатска карта №

t-Л Д ЬЬ _____________щокат при Шуменска^ адвокатска-  колегия, с максимален брой точки от
комплексната оценка на офертата, а именно 99,80 точки, и при следните стойности и условия за 
извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 548,00 лв. (петстотин и 
четиридесет и осем лева и нула стотинки), без ДДС;

- продължителност на услугата: 12 месеца;
III. На трето място класирам:
Участник № 3: ^  ‘ЪЪ* А Д V А  > Д. датска карта № YAK

 А  Ъ Ъ  (\ ^  Ри Варненска адвокатска колегия, с брой точки от комплексната оценка на
■офертата, а имеЙгно 99,64 точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 550,00 лв. (петстотин и 
петдесе лева и нула стотинки), без ДДС;

-•продължителност на услугата: 12 месеца;
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За изпълнител за извършване на обществена поръчка но реда на чл. 91 и сл. от ЗОП извършена 
от комисията назначена със Заповед № 31/04.02.2019 г. за определяне на изпълнител за 
обществена поръчка, с обект -  услуга и с предмет на изпълнение: “Абонаментно правно 
обслужване -  текуща правна помощ но 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.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Х-л я  Ъ Ь  к у  ______ VCA , Я Ъ 0\ адвокат

при Шуменска адвокатска колегия, с максимален брой точки от комплексната оценка на 
офертата, а именно 100 точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 545,00 лв. (петстотин и 
четиридесет и пет лева и нула стотинки), без ДДС;

- продължителност на услугата: 12 месеца.
- при приети условия на проектодоговора кьм процедурата;

Настоящото решение следва да бъде публикувано, съобразно сроковете посочени в 
ЗОП и ППЗОП в електронното досие на процедурата в Раздел „Профил на купувача“ на 
следния адрес: http://dgssmiadovo.sidp.bg/120l9-pravno-obslujvane-2019/

Договорът да се сключи с определения за изпълнител участник при условията и 
изискванията на чл. 183 от ЗОП.

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП „ДГС 
Смядово“ гр. Смядово, за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на 'СА.Д. Л 'Т) -  р-л
счетоводен отдел-гл.счетоводител на ТП „ДГС Смядово“ гр. Смядово.

Настоящото решение, може да бъде обжалвано в срок, съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП пред:
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК);
Адрес: гр. София, бул. ,, Витоша “ № 18;
Телефон: +3592 935-61-13;
Електронна поща: cpcadmin@cpc. bg
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