Приложение №1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР”

Утвърдил (П)
Директор на ТП „ДГС Нови пазар“:
/инж. Ради Иванов/
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за извършване на услуга за правно обслужване на ТП “ДГС Шумен”, в рамките до
одобреният максимален финансов ресурс от Възложителя, във връзка с откриването на процедура
за определяне на изпълнител чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т. 13 от ЗОП, а
именно:
“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.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.) на „ДГС Нови пазар“ ТП на
„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от
датата на сключване на договора“.
1. Изпълнението на поръчката е за следните услуги:
1.1 Да дава правни консултации на Възложителя при поискване.
1.2 Във връзка със спецификата на стопанството, която е пряко свързана с ЗГ, ЗЛОД,
ЗОП и нормативни уредби, да започне извършване на възложената работа в срок не
по-късно от 4 /четири/ часа от предоставяне на необходимите данни.
1.3 Да извърши веднага и на място исканата устна консултация, освен ако правната или
фактическа сложност на поставения проблем изисква допълнително проучване и
използване на данни, за събирането на които е необходим определен период от
време. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя с точност до 16/шестнадесет/
работни часа времето за да предостави в писмен вид вече дадената устна
консултация.
1.4 Да осъществява защита на Възложителя пред съответните компетентни органи в
досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно
– наказателни, наказателни, граждански, търговски и изпълнителни дела свързани с
дейността му, съгласно общите разпоредби на законите и при спазване на
професионалната етика.
2.Максимален финансов ресурс на възложителя-6000,00 /шест хиляди/ лева. Източник
на финансиране стопанската дейност на териториалното поделение.
3. Квалификационни изисквания към изпълнителите:
3.1. ЗА ФЛ-адвокати:
- удостоверение от съответната адвокатска колегия, че лицето е вписано като
правоспособен адвокат за упражняване на дейността през 2014 г.- заверено копие.
- адвокатска карта със стикер за 2014 г. - заверено копие.
3.2.За кандидати регистрирани по реда на глава десета на Закона за адвокатурата:
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- документа за регистрация на сдружението/дружеството/ в адвокатския съвет на
съответната адвокатка колегия с приложени към него – договор за
съдружие/удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация/- заверени
копия, като документите следва да носят дата на издаване не по-рано от един месец от
датата определена за краен срок на подаване на офертата);
- Удостоверение от съответната адвокатска колегия, че дружеството е вписано към
регистъра на същата за 2014 г.; сдружението/дружеството/
- адвокатска карта със стикер за 2014 г. на съдружниците, които ще изпълняват
услугата - заверено копие (представят се поотделно за всеки съдружник който ще
изпълнява услугата)
- удостоверение от съответната адвокатска колегия, че съдружниците, които ще
изпълняват услугата са вписани като правоспособни адвокати за упражняване на
дейността през 2014 г.- заверено копие (представят се поотделно за всеки съдружник
който ще изпълнява услугата).
4. При склчването на договора, кандидата избран за изпълнител да представи
заверено копие на полица удостоверяваща сключена задължителна застраховка
“Професионална отговорност на адвокат“ валидна за 2014 г.
5. Критерий за оценка на предложенията на Кандидатите: Икономически най-изгодна
оферта.
6. Методика за оценка на офертите с показатели и относителна тежест на същите.
Оценката на офертата на даден кандидат (К1,2,3...) се извършва по следната методика и
формула:
К1,2,3... = Цк1,2,3....мин х 50 + Ооп1,2,3....
х 50
Цк1,2,3....
Ооп,1,2,3…мах.
Където: Цк1,2,3...- е цената предложена от оценявания кандидат;
Цк1,2,3....мин е минималната от всички предложени цени за извършване на услугата;
50 –коефициент на тежест
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. структури
на ИАГ, изразен в пълни години и пълни месеци - (доказва се декларация по образеца към
документацията, в която срокът следва задължително да е посочен в изпълнени години и
месеци) като:
- при доказан опит до 1 година включително – кандидатът получава – 0 т.
- при доказан опит от 1год и 1месец до 3години включително- кандидатът получава- 10 т.
- при доказан опит от 3години и 1 месец до 5 години включително- кандидатът получава35 т.
- при доказан опит над 5години - кандидатът получава- 75 т.
Ооп1,2,3....мах е максималния доказан опит в правно обслужване от всички предложения
за извършване на услугата;
50 –коефициент на тежест
6.Срок на валидност на предложението - 90 дни от крайният срок за депозиране на
оферти.

15.02.2015 г.

Изготвил: Динко Илчев (П)
Юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен
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