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образец-приложение № 1 
Изх.№ 204/20.01.2020 г.                     До 

гр. Смядово         адв. Ганка Андонова Йост  - ВнАК 

          гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 70, вх. А, ап.15 

 

До        

адв. Евгени Ганев Гандев – ШАК    

           гр. Шумен ул. „Димитър Благоев“ № 7, ет. 2, офис 1 

 

До        

           адв. Григор Борисов Григоров - ШАК 

           гр. Шумен ул. „Димитър Благоев“ № 7, ет. 2, офис 1 

 

 

     П О К А Н А 
 

от „ДГС Смядово“ ТП  на „Североизточно държавно предприятие ДП“ – гр. Смядово 

гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2 

 

 На основание чл. 64, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с разпоредбите на чл. 182, от Закона 

за обществените поръчки, „ДГС Смядово“ - ТП  на СИДП ДП – гр. Шумен, Ви отправя 

настоящата покана, при наличие на интерес от Ваша страна, да представите оферта за 

участие в обществена поръчка с обект – услуга и предмет: “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 „СИДП“ ДП – гр. 

Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор, открита с 

Решение 10/20.01.2020г., на директора на „ДГС Смядово“ - ТП  на СИДП ДП – гр. Шумен. 

1. Офертата следва да бъде изготвена съгласно образеца на ценовата оферта и по 

предварително обявените от „ДГС Смядово“ - ТП  на СИДП ДП – гр. Шумен 

изисквания, посочени в настоящата покана, като крайните цени са без включен 

ДДС. 

 

2. Поканените за участие в процедурата кандидати следва да изпълняват следните 

изисквания на възложителя:  
2.1. Да са  вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати и/или български адвокати-

физически лица, притежаващи юридическа правоспособност, отговарящи на изискванията на Закона 

за адвокатурата, вписани в съответните адвокатски колеги на територията на Р. България за 

упражняване на адвокатска професия за 2020 г.  – посочва се информация в Част IV., Раздел „А“ 

от ЕЕДОП (Приложение № 5), съгласно чл. 42 и чл. 43 от ППЗОП,  като се 

представят данни относно публичния  регистър, в които се съдържа 

информация за  декларираното  обстоятелство .  

2.2. Технически изисквания: Да имат професионален опит в правно обслужване на 

ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ. 

– доказва се с Техническо предложение - Приложение № 2; 

 2.3. Да имат сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност на 

адвокат“ валидна за 2020 г.: 
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- посочва се информация в Част IV., Раздел „Б“ от ЕЕДОП (Приложение № 

5), съгласно чл. 42 и чл. 43 от ППЗОП . Задължителна застраховка 

“Професионална отговорност на адвокат“ валидна за 2020 г се представя, като заверено 

копие само от учатника, определен за изпълнител по горепосочената обществена 

поръчка при сключване на договора; 

2.3. Да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, като настоящото 

изискване важи за адвокати-ФЛ, както и за членовете и/или съдружниците в дружества 

създадени по реда на глава десета от Закона за адвокатурата, вписани към регистрите на 

съответния окръжен съд и вписани в съответните адвокатски колеги на територията на 

Република България за упражняване на адвокатска професия за 2019 г. – доказва се с 

представяне на попълнен образец на ЕЕДОП. 

Задължително условие относно представяне на Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид. 

- При подаване на оферти следва да се има предвид методическото указание на 

Агенцията по обществени поръчки относно Представяне на Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП. 

Методическото указание е публикувано на Профила на купувача към електронната 

преписка на обществената поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел 

„Методически указания“ –  https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. 

- Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се попълва  и 

подписва електронно от представляващите лица изпълнителя и се прилага към 

процедурата на подходящ оптичен носител  приложен в плика с документи ;  

. 

3. Пределната стойност за изпълнение на услугата е в размер до 550,00 лева (петстотин 

и петдесет  лева ) без ДДС за един календарен месец и до 6600,00 лева (шест хиляди 

шестстотин  лева), без вкл. ДДС за целия едногодишен срок на действие на договора; 

4. Офертата ведно с документите и приложения изискуеми за допускане до 

разглеждане, както и попълнена ценова оферта, следва да бъде представена за 

разглеждане  в деловодството на „ДГС Смядово - ТП на СИДП ДП – гр. Шумен на адрес: 

област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, ул. “Ришки проход” № 2, ет. 2  до 16.30 часа 

на 03.02.2020г. включително. 

5. Договарянето с поканените кандидати, разглеждане на окончателните оферти и 

тяхната класация ще се извърши в присъствието на представителите на участниците на: 

04.02.2020г. от 10:00 часа от комисия, като Критерия за оценка на ценовите оферти е: 

Оптимално съотношение- качество (професионална компетентност)/цена: 

6. Методика за оценка на офертите с показатели и относителна тежест на 

същите: 

6.1.Оценката на офертата на даден кандидат (К1,2,3...) се извършва по следната 

методика и формула: 

 

К1,2,3... = Ооп1,2,3....           х 60     + Цк1,2,3....мин    х 40                 

Ооп,1,2,3…мах.                  Цк1,2,3.... 

Където: 

Ооп1,2,3.... е доказания опит в правно обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от 

ЗГ и др. структури на ИАГ от съответния оценяван кандидат, където Ооп1,2,3.... е опитът на 

съответния кандидат в правно обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. 
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структури на ИАГ, изразен в пълни години и пълни месеци – (доказва се с техническо 

предложение по образец – Приложение № 2 към документацията, в което срокът следва 

задължително да е посочен в изпълнени години и месеци) като: 

- без доказан опит и при доказан опит до 1 година, включително в правното 

обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът 

получава – 5 т. 

- при доказан опит от 1 год. и 1месец до 3години, включително в правното 

обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът 

получава – 10 т. 

- при доказан опит от 3години и 1 месец до 5 години, включително в правното 

обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът 

получава – 35 т. 

- при доказан опит над 5 години в правно обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 

от ЗГ и др. структури на ИАГ - кандидатът получава – 75 т. 

Ооп1,2,3....мах е максималния доказан опит в правно обслужване от всички 

предложения  за извършване на услугата; 

60 –коефициент на тежест 

 

Цк1,2,3...- е цената предложена от оценявания  кандидат; 

Цк1,2,3....мин е минималната от всички предложени  цени за извършване на услугата; 

40 –коефициент на тежест 

Указание: (Предлаганата от съответния кандидат цена за абонаментно правно 

обслужване – текуща правна помощ следва да е съобразена с изискванията на чл. 6, т. 11 от 

Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 

23.07.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.) 

В случай че офертата на кандидат съдържа предложена цена изготвена в нарушение 

на горепосочената наредба същата се отстранява от участие в процедурата. 

7. В случай, че бъдете определен за изпълнител на услугата, ще бъдете поканени 

писмено за сключване на договор при условията на чл. 112 от ЗОП, като следва да 

представите освен документите изисквани по чл. 58, ал. 1, т. 1-3 както и актуални документи 

описани по-горе в настоящата покана. 

 

Дата на изпращане на настоящата покана: 20.01.2020г. 

гр. Смядово 

 

 

 

инж. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД: ……../подписано и подпечатано/…………… 

Директор на „ДГС Смядово“ – ТП СИДП ДП – гр. Шумен 
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