РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР”

РЕШЕНИЕ
№6
гр. Нови пазар 25.02.2015 година
В настоящото решение - 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. 6 от ЗОП, резултатите от проведена класация по реда на чл. 37, ал. 1, т.
2 от ЗОП, осъществена от комисията 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.“, и въз основа на констатациите на комисията, обективирани в Протокол
от 25.02.2015 г. и Доклад от 25.02.2015 г. на същата комисия,
I. ОБЯВЯВАМ:
Класиране на участниците за изпълнители на обществената поръчка за правно обслужване на
ТП „ДГС Нови пазар“, както следва:
1. На първо място класирам:
Участник № 1 – ……………….., адвокатска карта № SHAK …, aдвокат при ……………….
адвокатска колегия, при следните стойности и условия за изпълнение на поръчката:
1.1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение – ….. лв. (…… и нула стотинки), без вкл.
ДДС, за всеки месец за пълния срок определен за изпълнение на услугата, съгласно условията на
проекта на договора и представените в офертата предложения от участника, въз основа на които е
класиран на първа място и е определен за изпълнител;
1.2. Срок на изпълнение на услугата – една година, считано от датата на сключване на
договора за изпълнение.
2. Няма участник класиран на второ място.
II. За изпълнител на обществената поръчка, проведена по реда на чл. 91 и сл. от ЗОП,
извършена от комисия назначена със Заповед № 11/25.02.2015 год. на директора на ТП „ДГС Нови
пазар“, за 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.“,
ОПРЕДЕЛЯМ:
за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник, а именно:
…………., адвокатска карта № SHAK …….., aдвокат при …………. адвокатска колегия.
Договорът да се сключи с определения за изпълнител участник преди сроковете по чл. 41, ал. 3
от ЗОП, на основание чл. 41а, т. 2 от ЗОП.
,

Определеният за изпълнител участник в процедурата да бъде уведомен за настоящото решение
по реда на ЗОП в три дневен срок от датата на издаването му.
Определеният за изпълнител участник, на основание разпоредбите на ЗОП, следва да се счита за
поканен за сключване на договор в срока по 41, ал. 4, във връзка с ал. 3 от ЗОП, считано от датата
на уведомяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване при условия и по ред, съгласно разпоредбите на
ЗОП.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП „ДГС Нови пазар“,
за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на същата възлагам на ………………….. на ТП „ДГС Нови пазар“ и
на ……………………………. на ТП „ДГС Нови пазар“.

ИНЖ. .....П…….
Директор на ТП „ДГС Нови пазар“
Изготвил: П
………………
……………… в СИДП ДП – Шумен

,

