ДОКЛАД
от 25.02.2015 г.
към Протокол от 25.02.2015 година
В настоящия доклад-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за възлагане
на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал.
3, последно изречение от ЗОП.
На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за избор на
изпълнител по реда на чл. 91 и сл. от ЗОП, проведена от комисия назначена със Заповед №
11/25.02.2015 год. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с обект – услуга, и с
предмет на изпълнение: “Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за
минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр.
2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ДГС Нови пазар.“
КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:
Единственият участник в обявената процедура за избор на изпълнител: ……………… – aдвокат
при ………… адвокатска колегия, отговаря на поставените от Възложителя условия.
Кандидатът е представил всички необходими и изискуеми документи в доказателство на това, че
същият има право за извършване на съответната услуга.
Предложената месечна крайна цена за изпълнение на услугата не надхвърля допустимият
финансов праг (в лева, без ДДС).
Професионалният опит на кандидата напълно покрива изискванията на Възложителя. Същият е
представил 2 (две) броя положителни препоръки (референции) по приключили договори за сходни
услуги в системата на Земеделието и храните.
Участникът в процедурата и класиран на първо място – ……………………….., в процеса на
договаряне изрично заяви, че не предявява допълнителни искания за условията при които ще
осъществява дейността на правно обслужване и заявява, че е съгласен с така постигнатите
резултати от договарянето, включително и определеното месечно възнаграждение за периода на
действие на окончателния договор.
С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО,
Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“, на основание чл. 92а, ал. 7 от
ЗОП, да сключи договор за правно обслужване на ТП „ДГС Нови пазар“ с единствения Участник №
1 ……………………., адвокатска карта № SHAK…………, aдвокат при ………………. адвокатска
колегия за периода до една (1) година, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.
Комисия:
1. ………………..П
2. …………………П
3. …………………П
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