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ОДОБРЯВАМ:
ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП Шумен (подписан)
(инж. заличено)
Дата: 14.09.2015 год.
ПРОТОКОЛ (препис)
по чл.92а , ал.2 от ЗОП

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за
възлагане на поръчката (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.
Днес, 12.09.2015г. в гр.Шумен, комисия назначена със Заповед №379/12.09.2015г. на
Директора ”Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен – гр. Шумен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….(заличено)–главен юрисконсулт при „СИДП“ ДП–Шумен;
СЕКРЕТАР:………(заличено)–финансов контрольор при „СИДП” ДП–гр. Шумен
ЧЛЕНОВЕ:1. инж………(заличено) – началник отдел при „СИДП“ ДП–Шумен;
2……………(заличено) – експерт при „СИДП” ДП – гр. Шумен;
3.инж……………(заличено) – адвокат при ШАК, в изпълнение на
горепосочената заповед се събра на заседание от 11,00 часа в административната сграда на ЦУ на
„СИДП“ ДП Шумен гр.Шумен да проведе процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 90, ал. 1, т.
13 от Закона за обществените поръчки, чрез договаряне без обявление 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. на директора на „СИДП“ ДП Шумен.
Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки и условията
съгласно документацията.
Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане на
Решението за откриване на процедурата и образец на покана до Агенцията за обществени поръчки и ,а
поканата и до определени в решението кандидат, и същите са публикувани по надлежния ред в
електронния регистър да възложителя.
I.Съгласно регистъра на офертите в ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен гр.Шумен се установи, че
оферта за участие в определения срок е депозирана от кандидата, към когото е отправена покана, а
именно:
1. Оферта № 1 – вх. № 5072/10.09.12.2015 г. регистрирана в 14,00 часа, на Кандидат № 1 –
Адвокатско дружество ”Диан Иванов и съдружници” гр.Варна, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна , бул. „………….” № …….., офис:…, БУЛСТАТ:176221874, вписано под №
319/04.11.2011г. към регистъра на адвокатските дружества при Варненски окръжен съд, представлявано
от адв. ………..(заличено).
При откриване на процедурата се установи, че в залата присъства представляващия кандидата.
Комисията установи, че съгласно наличната писмена информация съдържаща се в досието на
процедурата и публикуваната такава в сайта на АОП, възложителят е отправил покана за участие в
процедурата само до едни кандидат, като това обстоятелство е обявено и в т. V.2 от официалната бланка
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от регистъра на обществените поръчки към АОП за процедура на Договаряне без обявление по реда на
чл. 90 и сл. от ЗОП, като това е Адвокатско дружество ”Диан Иванов и съдружници” гр.Варна.
Комисията при прилагане разпоредбата на чл.92а, ал.2 от ЗОП
пристъпи към отваряне на офертата и проверка за изпълнение на изискванията
предварително обявени от възложителя условия като установи следното:
В общия
плик на Кандидат №1 – Адвокатско дружество ”Диан
Иванов и съдружници” гр.Варна , се установи наличието на всички изискуеми
от възложителя документи, а име нно:
1.Списък на документите за участие, представени от участника – с
подпис и печат на участника по Приложение № 1 към документацията;
2.Административни сведения за участника по Приложение №2 към
документацията;
3.Документ за регистрация на дружеството в
Регистъра на
адвокатските дружества при Варненски Окръжен съд - Решение , Фирмено
досие, Протокол за учредяване.
4. Документ удостоверяващ БУЛСТАТ;
5.Адвокатска карта със стикер за 2015 г. на представляващия
дружеството адв…………(заличено) - заверено копие.
6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5
от ЗОП – по образец- Приложение №3;
7.Декларация от участника, съдържаща списък на сходните договори
за услуги през предходни години- Приложение №5 по образеца към
документацията;
8.Проект на договор, подписани и подпечатани, на всяка страница, без
посочване на цена за изпълнение на поръчката по Приложение № 6 към
документацията;
9.Ценова оперна - Приложение №4 по образеца към документацията
като относно вписването на адвокатското дружеството в регистъра на
ВнАдвК , комисията извърши с проверка в базата електронни данни
публикувани чрез правно информационна система „ Лакорда“ .
В присъствието на представителя на участника, комисията пристъпи към разглеждане на
Ценовото предложение което е:
Първоначалното предложението за изпълнение на поръчката е на обща
стойност от 3000,00 лв. (три хиляди лева), без ДДС месечно, като пред
комисията представителя на кандидата заяви, че това е и неговото окончателно
предложение.
С оглед на горепосоченото комисията и след като така предложеното окончателно ценово
предложение не надвишава максималния финансов ресурс на възложителят комисията обяви прави
следното класиране:
На първо място класира: Кандидат № 1 – Адвокатско дружество
”Диан Иванов и съдружници” гр.Варна, със седалище и адрес на
управл ен ие: гр. В арна, бул . „……..” № …., офис:… , БУЛСТ АТ : 176221874 ,
вписано под № …../04.11.2011г. към регистъра на адвокатските дружества при
Варненски окръжен съд, представля вано от адв. ….(заличено), при следните
стойности и условия за извършване на услугата: Цена за извършване на
услугата за един месец в размер от 3000 лв. (три хиляди лева), без ДДС и
продължителност на услугата: до 31.12.2015 година.
Няма класиран участник на в торо място.
Предвид извършените действия по оценка и на подадените оферти и направено класиране,
комисията на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Предлага на директора на „СИДП“ ДП Шумен“ гр.
Шумен , на основание чл. 92а, ал. 7, да сключи договор за изпълнение на: „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
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предприятие“ ДП – гр. Шумен офис Варна до 31.12.2015 г.“, с 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
параметрите на предложената от същия
окончателната оферта и други условия съгласно
проектодоговора.
Протоколът ведно с цялата документация по преписката включително и
доклада по чл.92а, ал.5 от ЗОП се изготви и е представен на директора на
„СИДП“ ДП Шумен за утвърждаване на 14.09.2015 година 11,45часа.
Комисия:

1. …(заличено и подписано)

2……(заличено и подписано)
3………(заличено и подписано)
4…………(заличено и подписано)
5………(заличено и подписано)

