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УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР ТП:.............П...............
/инж. Павлинка. Хинева/
дата: 11.03.2020г.
Териториално поделение Държавно Горско Стопанство Нови пазар

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 11.03.2020 г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Нови пазар“, комисия
назначена със заповед № 34/11.03.2020 г. на директора ТП „ДГС Нови пазар” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД – зам.-директор при ТП „ДГС Нови пазар”;
ЧЛЕНОВЕ : 1. чл.59 от ЗЗЛД – ръководител „Счетоводен отдел“ при ТП „ДГС Нови пазар”;
2. чл.59 от ЗЗЛД - експерт ЗОП при ТП „ДГС Нови пазар”, в изпълнение на
горепосочената заповед се събра на заседание за да проведе процедура за избор на изпълнител
по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, чрез пряко договаряне с определени лица за определяне
на изпълнител на следната обществена поръчка:
“Абонаментно правно обслужване-текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11
от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС „Нови пазар“ ТП на
„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от
датата на сключване на договора.“,, открита с Решение № 2/27.02.2020 година на директора
на ТП „ДГС Нови пазар“.
Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията
на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие.
Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане
на Решението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки и същото е
публикувано по надлежния ред в електронния регистър.
Председателят на комисията получи Регистър за получени оферти от лицето, което го е
съставило, чрез предавателно-приемателен протокол, и представи на комисията списък с
кандидатите подали оферти – удостоверен в предавателно-приемателния протокол, съгласно чл.
51, ал. 8 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Кандидатите са вписани в Регистър за получени оферти, в който са записани всички данни,
съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Кандидатите са представили своите оферти в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП. При приемане на офертите върху опаковките са нанесени всички данни, съгласно чл. 48,
ал. 2 от ППЗОП и на приносителя е издаден документ.
Съгласно списъка с кандидатите (посочен в предавателно-приемателния протокол за
предаване на регистъра) и регистъра за получени оферти в ТП „ДГС Нови пазар” се установи, че
оферти за участие в определения срок са подали трима кандидати в следната последователност:
1. Кандидат № 1 – адв. Евгени Ганев Гандев, като офертата е подадена и вписана в Регистър
за приемане на оферти с вх. № 388/04.03.2020 година, в 11:00 часа, лично от кандидата;
2. Кандидат № 2: адв. Павлина Димитрова Георгиева, като офертата е подадена и вписана в
Регистър за приемане на оферти с вх. № 389/04.03.2020 година, в 11:14 часа, лично от
кандидата;
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Кандидат № 3: адв. Цветан Георгиев Василев, като офертата е подадена и вписана в
Регистър за приемане на оферти с вх. № 390/04.03.2020 година, в 11:28 часа, лично от
кандидата;
С оглед на изискването на чл. 66 от ППЗОП, комисията счита, че са налице условията за
провеждане на процедурата.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията
определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за
договаряне в поканата и заповед № 34/11.03.2020 г. на директора на ТП „ДГС Нови пазар“, а
именно:
- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 11.03.2020 г.,
като в присъствието на кандидатите, комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на
постъпването им, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в опаковката документи;
- в същия работен ден комисията ще проведе закрито заседание в което ще разгледа
документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, съгласно ЗОП,
ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя;
- отново в същия работен ден при обективна възможност – когато няма отстранен кандидат
или допълнителни действия на комисията по събиране на доказателства, относно допустимостта
за участие, но не по-късно от 10:55 часа, комисията ще извърши оценка на офертите, съгласно
предварително обявената и одобрена методика;
- отново в същия работен ден при обективна възможност, но не по-късно от 11:55 часа,
комисията ще допусне започване и провеждане на индивидуално договаряне с всеки един от
допуснатите кандидати, като постигнатите договорености ще се удостоверят с отделни
протоколи за всеки един от участниците, като параметрите на постигнатите уговорки с конкретен
кандидат ще останат неизвестни за останалите;
- докладът за работата на комисията ще се изготви на 11.03.2020 г. и ще бъде представен на
възложителя на 11.03.2020г. с цялата документация.
При откриване на процедурата се установи, че в залата присъстват лично кандидатите
подали оферти за участие – адв. Евгени Гандев, адв. Цветан Георгиев Василев и адв. Павлина
Димитрова Георгиева, като същите удостовериха самоличността си с представяне на документи
за самоличност и саморъчно попълниха присъствен лист по образец. Наблюдатели и други
външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие.
Председателят на комисията представи пред кандидатите графика за работа на комисията, като
уточни, че същинското договаряне може да приключи и в настоящия ден, но при обективни
възможности, които ще позволят започване на преговори с първия кандидат не по-късно до 11:55
часа.
Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите на кандидатите по реда на
тяхното постъпване и оповестяване на приложените документи.
За кандидат № 1: адв. Евгени Ганев Гандев са приложени следните документи:
1. Заявление за участие по чл.39 от ППЗОП представено в оригинал и подписано електронно
от кандидата – 1 екземпляр.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 7 от
документацията – представено в оригинал и подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр;
3. Техническо предложение по документацията за участие, относно професионалния опит
на кандидата – представена в оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр.
-Кандидатът притежава общ професионален опит с предмет на изпълнение идентичен с
предмета на поръчка от 20г. 0м;
3.
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4. Декларация по приложение № 4 за информираност и съгласие за обработване на лични
данни – оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр;
5. Ценово предложение на кандидата по приложение № 6 от документацията за участие –
оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр. Председателят оповести
предлаганата цена, която е 600,00 лв. (шестстотин лева) за един месец, без ДДС – под прага на
максималната прогнозна стойност от 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева), без ДДС на
месец. Предложението е попълнено, съгласно образеца към документацията. Комисията подписа
ценовото предложение. Никой от останалите кандидати не пожела да подпише ценовото
предложение на кандидат № 1.
За кандидат № 2: адв. Павлина Димитрова Георгиева са приложени следните документи:
1. Заявление за участие по чл.39 от ППЗОП представено в оригинал и подписано електронно
от кандидата – 1 екземпляр.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 7 от
документацията – представено в оригинал и подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр;
3. Техническо предложение по документацията за участие, относно професионалния опит
на кандидата – представена в оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр.
-Кандидатът притежава общ професионален опит с предмет на изпълнение идентичен с
предмета на поръчка от 3 г. и 10 месеца;
4. Декларация по приложение № 4 за информираност и съгласие за обработване на лични
данни – оригинал подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр;
5. Ценово предложение на кандидата по приложение № 6 от документацията за участие –
оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр. Председателят оповести
предлаганата цена, която е 620,00 лв (шестстотин и двадесет лева) за един месец, без ДДС –
под прага на максималната прогнозна стойност от 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева), без
ДДС на месец. Предложението е попълнено, съгласно образеца към документацията. Комисията
подписа ценовото предложение.
Никой от останалите кандидати не пожела да подпише ценовото предложение на кандидат
№2.
За кандидат № 3: адв. Цветан Георгиев Василев са приложени следните документи:
1. Заявление за участие по чл.39 от ППЗОП представено в оригинал и подписано електронно
от кандидата – 1 екземпляр.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по приложение № 7 от
документацията – представено в оригинал и подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр;
3. Техническо предложение по документацията за участие, относно професионалния опит
на кандидата – представена в оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр.
-Кандидатът притежава общ професионален опит с предмет на изпълнение идентичен с
предмета на поръчка от 10 години;
4. Декларация по приложение № 4 за информираност и съгласие за обработване на лични
данни – оригинал подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр;
5. Ценово предложение на кандидата по приложение № 6 от документацията за участие –
оригинал, подписано електронно от кандидата – 1 екземпляр. Председателят оповести
предлаганата цена, която е 640,00 лв. (шестстотин и четиридесет лева) за един месец, без ДДС
– под прага на максималната прогнозна стойност от 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева),
без ДДС на месец. Предложението е попълнено, съгласно образеца към документацията.
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Комисията подписа ценовото предложение. Никой от останалите кандидати не пожела да
подпише ценовото предложение на кандидат № 3.
В 10:20 часа приключи публична част на заседанието. Съгласно предварителния график за
работа на комисията, в закрито заседание, което започва в 10:30 часа на 11.03.2020г., същата
премина към обстоен преглед на приложените документи за допустимост. Установи се, че
кандидатите са приложили и попълнили по образец всички изискуеми документи. Не се
установяват липса, непълнота или несъответствие на информация, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор, които възложителят е поставил. Работата на комисията по преглед на приложените
документи приключи в 10:45 часа на 11.03.2020 г.
Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:
1. Кандидатите отговарят на всички изисквания поставени от възложителя и разпоредбите на
ЗОП. Няма отстранен кандидат.
2. Всички кандидати се допускат до участие в следващите етапи от процедурата, а именно
оценка на техническите предложения по съответните показатели, съгласно предварително
утвърдената методика за оценка.
3. Съгласно графика за работа на комисията, следва да се продължи нейната работа в 10:55
часа на 11.03.2020 г., отново в закрито заседание в което ще се извърши оценка на техническите
предложения на участниците.
В 10:55 часа на 11.03.2020 година комисията премина към оценка на офертите на
участниците, по предварително обявената и одобрената методика, въз основа на
„икономически най-изгодна оферта“ по чл. 70 от ЗОП и при критерий за възлагане
„оптимално отношение – качество (професионална компетентност)/цена“, като същата се
изчислява по следната формула:
К1,2,3... = Ооп1,2,3....
х 60 + Цк1,2,3....мин х 40
Ооп,1,2,3…мах.
Цк1,2,3....
Максималният брой точки, които всеки участник може да получи, като крайна оценка на
своята оферта е 100 точки.
Комисията премина към оценка по всеки от показателите, представляващо и оценка на
техническото предложение за изпълнение
Оценката е по показател Ооп – представляващ – „доказан опит в правно обслужване (Ооп)
на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ“.
Оценката по този показател е по следната формула:
Ооп1,2,3... = Ооп1,2,3....
Ооп,1,2,3…мах, Където:
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, като:
- без доказан опит и при доказан опит до 1 година, включително в правното обслужване на
ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът получава – 5 т.
- при доказан опит от 1 год. и 1месец до 3години, включително в правното обслужване на
ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът получава – 10 т.
- при доказан опит от 3години и 1 месец до 5 години, включително в правното обслужване на
ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът получава – 35 т.
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- при доказан опит над 5 години в правно обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ
и др. структури на ИАГ - кандидатът получава – 75 т.
Коефициент на тежест на показателя в общата крайна оценка на офертата е 60%.
Максимален брой точки, които може да получи един участник по този показател е 60 т.
Участниците предлагат следните предложения по този показател:
Участник № 1 – опит от 20 години;
Участник № 2 – опит от 3 години и 10 месеца;
Участник № 3 – опит от 10 години ;
Оценката за всеки един от участниците по показател Ооп е, както следва:
Участник № 1: 75 точки - Ооп1, = 75 х 60 = 60 точки
75
Участник № 2: 35 точки. – Ооп2, = 35 х 60 = 28 точки
75
Участник № 3: 75 точки. – Ооп3, = 75 х 60 = 60 точки
75
Работата на комисията продължава с оценка на офертите по показател Цк – представляващ
ценовото предложение на всеки един кандидат, съгласно методиката, което се осъществява по
следната формула:
Цк = Цк1,2,3....мин х 40
Цк1,2,3....
Където:
Цк1,2,3...- е цената предложена от оценявания участник;
Цк1,2,3....мин е минималната от всички предложени цени за извършване на услугата.
Коефициент на тежест на показателя в общата крайна оценка на офертата е 40%.
Максимален брой точки, които може да получи един участник по този показател е 40 т.
Участниците предлагат месечни цени, без ДДС за изпълнение на услугата, съответно по
показател Цк, както следва:
Участник № 1 – 600,00 лв.;
Участник № 2 – 620,00 лв.;
Участник № 3 – 640,00 лв.
Оценката за всеки един от участниците по показател Цк е, както следва:
За участник № 1:
Цк1 = 600 х 40,
Цк1 = 40 точки
600
За участник № 2:
Цк2 = 600 х 40
620

Цк2 = 38,70 точки

За участник № 3:
Цк3 = 600 х 40
Цк3 = 37,50
640
Резултатите от оценката по показател Цк, са както следва:
Участник № 1: 40 точки.
Участник № 2: 38,70 точки.
Участник № 3: 37,50 точки.
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Комисията премина към оценка на общата оферта на всеки един кандидат и извършване на
крайно класиране. Общата крайна оценка (Ко) на офертата се извършва по следната формула,
съгласно методиката:
К1,2,3… = Ооп1,2,3… + Цк1,2,3…
Максималният брой точки, които всеки участник може да получи, като крайна оценка на
своята оферта е 100 точки.
Крайна оценка на офертите на участниците, за всеки един от тях:
За участник № 1: К1 = 60 + 40 = 100 точки
За участник № 2: К2 = 28 + 38,70 = 66,70 точки
За участник № 3: К3 = 60 + 37,50 = 97,50 точки
Резултатите от общата крайна оценка на офертите на участниците (К) е следната:
Участник № 1 (К1) – 100 точки;
Участник № 2 (К2) – 66,70точки;
Участник № 3 (К3) – 97,50 точки;
От процедурата няма отстранен участник, което отговаря на изискването на чл. 66 от ППЗОП,
относно законосъобразното приключване на процедурата.
Комисията премина към оценка на общата оферта на всеки един кандидат и извършване на
крайно класиране.
Резултатите от общата крайна оценка на офертите на участниците (К) е следната:
Участник № 1 (К1) – 100 точки; - класиран на първо място.
Участник № 2 (К2) – 66,70 точки; - класиран на трето място.
Участник № 3 (К3) – 97,50 точки; - класиран на второ място.
Настоящата комплексна оценка на офертите на всички участници приключи в 11:30 часа на
11.03.2020 г. Комисията единодушно реши, че може да се пристъпи към етап на провеждане на
отделни преговори, като реда на същите за всеки участник ще се определи, чрез публичен
жребий, съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗОП. Жребият ще се проведе в 11:45 часа на 11.03.2020 г., в
присъствието и на тримата участници. След изтегляне на жребий ни билети се определи реда за
индивидуалните преговори, които ще се проведат, както следва:
- първи по ред за преговори е определен за участник № 2 – адв. Павлина Димитрова Георгиева,
която изтегли жребиен билет № 1;
- втори по ред за преговори е определен за участник № 1 – адв. Евгени Ганев Гандев, който
изтегли жребиен билет № 2;
- трети по ред за преговори е определен за участник № 3 – адв. Цветан Георгиев Василев,
който изтегли жребиен билет № 3;
Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2:
1. Определя ред за провеждане на отделни преговори с всеки един от участниците, както
следва:
- първи по ред за преговори е определен за участник № 2 – адв. Павлина Димитрова Георгиева;
- втори по ред за преговори е определен за участник № 1 – адв. Евгени Ганев Гандев;
- трети по ред за преговори е определен за участник № 3 – адв. Цветан Георгиев Василев.
2. Преговорите ще се проведат с всеки участник поотделно, като комисията ще се придържа
точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
Резултатите от преговорите ще се отразят в отделни протоколи – индивидуални за всеки
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участник, като всеки протокол ще се подпише, освен от комисията, така и от участника с когото
се провеждат преговорите.
Резултатите от постигнатите договорки от проведените преговори ще удостоверят съответно
в протокол № 2 адв. Павлина Димитрова Георгиева; протокол № 3 за адв. Евгени Ганев Гандев и
протокол № 4 за адв. Цветан Георгиев Василев.
3. Крайното класиране ще се извърши след провеждане на преговорите, като резултатите от
тях и самото крайно класиране ще се удостоверят в доклада към настоящия протокол, с оглед
изискванията на чл. 67, ал. 3 от ППЗОП за неоповестяване на резултатите от постигнатите
договорености пред останалите участници, без изрично съгласие на заинтересуваното лице.
Работата на комисията, на този етап от процедурата, завърши в 11:55 часа на 11.03.2020
година.
Настоящият протокол се състои от 7(седем) страници и се подписа от членовете на комисията.
Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение.
Настоящият протокол е неразделна част от доклада за работата на комисията, съставен на
основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП.
Комисия:
1. инж. чл.59 от ЗЗЛД :..............П...........
2. чл.59 от ЗЗЛД :............П...........
3. чл.59 от ЗЗЛД :.........П........

