
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
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ул.Петра” № 1, ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, тел/ факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

гр. Шумен,29.12.2016 г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведените преговори и  класация по
реда на чл. 66- 67, от ППЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 496/20.12.16 г..
за определяне на изпълнител за следната услуга: “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 28.04.2014 г. … посл. Изм.
и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.) на „ДГС Шумен” ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП –
гр. Шумен за срока от една година, считано от датата на сключване на договора“, открита с
Решение № 22/08.12.2016 година на директора на ТП „ДГС Шумен“, отразени като  констатациите
на комисията по Доклад по чл. 67, ал.6 от ППЗОП от 20.12.2016 г.

ОБЯВЯВАМ:
Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената поръчка,

както следва:
І.На първо място класирам изтеглен , чрез жребий:
Участник № 1: адв. Евгени Ганев Гандев, ЕГН: ………….., адвокатска карта № SHAK

0026, aдвокат при Шуменска адвокатска колегия, с максимален брой точки от комплексната
оценка на офертата, а именно 100 точки, и при следните стойности и условия за извършване на
услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 500,00 лв. (петстотин
лева и нула стотинки), без ДДС;

- продължителност на услугата: до 31.12.2017 година.
ІІ.На второ място класирам изтеглен, чрез жребий:
Участник № 2: адв. Григор Борисов Григоров, ЕГН: ………….., адвокатска карта №

SHAK  0020,  aдвокат при Шуменска адвокатска колегия,  с максимален брой точки от
комплексната оценка на офертата, а именно 100 точки, и при следните стойности и условия за
извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 500,00 лв. (петстотин
лева и нула стотинки), без ДДС;

- продължителност на услугата: до 31.12.2017 година.
ІІІ.На трето място класирам:
Участник № 3: адв. Снежка Иванова Янкова, ЕГН: ……………., адвокатска карта №

SHAK 0070, aдвокат при Шуменска адвокатска колегия, с брой точки от комплексната оценка на
офертата, а именно 47,99 точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 500,00 лв. (петстотин
лева и нула стотинки), без ДДС;

- продължителност на услугата: до 31.12.2017 година.

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по реда на чл.  91  и сл.  от ЗОП
извършена от комисията назначена със Заповед № 209/17.12.2015 г.  за определяне на изпълнител
за обществена поръчка, с обект – услуга и с предмет на изпълнение: “Абонаментно правно
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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 28.04.2014 г. … посл. Изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.) на „ДГС
Шумен” ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за срока от една
година, считано от датата на сключване на договора“, открита с Решение № 22/08.12.2016
година на директора на ТП „ДГС Шумен

ОПРЕДЕЛЯМ:
адв. Евгени Ганев Гандев, ЕГН: ……………., адвокатска карта № SHAK 0026, aдвокат

при Шуменска адвокатска колегия, с максимален брой точки от комплексната оценка на
офертата, а именно 100 точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата:

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 500,00 лв. (петстотин
лева и нула стотинки), без ДДС;

- продължителност на услугата: до 31.12.2017 година.
- при приети условия на проектодоговора към процедурата

Договорът да се сключи с определения за изпълнител участник при условията
изискванията  по чл. 183 от ЗОП,.

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП „ДГС
Шумен“ гр. Шумен, за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Тодор Недялков Геронтиев –
зам.-директор на ТП „ДГС Шумен“  гр. Шумен.

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ
Директор на ТП ДГС Шумен


