Р Е Ш Е Н И Е( препис)
№ 21
гр. Шумен 14.09.2015г.
В настоящото-препис са заличени личните данни на субектите (по смисъла на чл. 6 от
ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от
ЗОП.
На основание резултатите от доклада от 12.09.2015г и обявената класация по
проведената процедура по реда на чл.90, ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки, чрез
договаряне без обявление извършена от комисията назначена със Заповед №379/12.09.2015г на
Директора „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен за определяне на изпълнител
на следната обществена поръчка: „Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба
№ 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004
г.;……посл. изм. ДВ бр.28 от 28.03.2014г;) на „Североизточно държавно предприятие“ ДП –
гр. Шумен офис Варна до 31.12.2015 г.“, съгласно Решение № 19/03.09.2015 г.
ОБЯВЯВАМ
Следното класиране:
На първо място класирам: Адвокатско дружество ”Диан Иванов и съдружници”
гр.Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна , бул. „Мария Луиза” № 21А,
офис:2, БУЛСТАТ:176221874, вписано под № 319/04.11.2011г. към регистъра на адвокатските
дружества при Варненски окръжен съд, представлявано от адв. ….(заличено), при следните
параметри за извършване на услугата:
1.Обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 3000 лв. (три хиляди
лева), без ДДС
2.Срок на продължителност на услугата: до 31.12.2015 година.
3.Други условията по изпълнение на поръчката - съгласно проектодоговора към
документацията.
Няма класиран участник на второ място.
За изпълнител на следната обществена поръчка: „Абонаментно правно обслужване по
смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64
от 23.07.2004 г.;……посл. изм. ДВ бр.28 от 28.03.2014г;) на „Североизточно държавно
предприятие“ ДП – гр. Шумен офис Варна до 31.12.2015 г.“, съгласно Решение №
19/03.09.2015 г.
ОПРЕДЕЛЯМ

Адвокатско дружество ”Диан Иванов и съдружници” гр.Варна, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна , бул. „Мария Луиза” № 21А, офис:2, БУЛСТАТ:176221874,
вписано под № 319/04.11.2011г. към регистъра на адвокатските дружества при Варненски
окръжен съд, представлявано от адв. ….(заличено), при следните параметри за извършване на
услугата:
1.Обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 3000 лв. (три хиляди
лева), без ДДС
2.Срок на продължителност на услугата: до 31.12.2015 година.
3.Други условията по изпълнение на поръчката - съгласно проектодоговора към документацията
От участие в процедурата няма отстранени оферти и кандидати.
Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящото решение в тридневен срок
от датата на издаването му.
Определения за изпълнител участник следва да се счита за поканен за сключване на
договор при условията на чл.92а, ал.7 от ЗОП с ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за сведение и изпълнение.

лица от

ЦУ

Контрола по изпълнението на решенето възлагам на инж. ….(заличено) – зам.-директор
на „СИДП“ ДП Шумен и …..(заличено) – РФО- гл. счетоводител при „СИДП“ ДП Шумен

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП Шумен : (подписано)
/ инж. …заличено/

