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П Р О Т О К О Л 
№3/17.01.2020г. 

На основание чл.67, ал.2 от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане  

на офертите и проведждане на преговори с участниците, получили покани за 

участие в процедура – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, назначена със Заповед № 

06/17.01.2020год. на Директора на ТП ДГС Суворово 

 

 

Наименование на поръчката: "Абонаментно правно обслужване по смисъла 

на Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за нуждите 

на ТП ДГС Суворово при "СИДП" ДП Шумен за 12 месеца" 

 

Наименование на участника, с който се провеждат преговорите -  адв.Евгени 

Гандев 

 

На  17 януари 2020 г.  от 11,30 часа в Заседателна зала на ТП ДГС Суворово 

се събра,  

КОМИСИЯ в  състав: 

Председател: инж.Злати Димов, на длъжност – заместник директор на ТП 

ДГС Суворово, с квалификация: инженер лесовъд; 

Членове: 

1. Бонка Димитрова, на длъжност  - ръководител счетоводен отдел при ТП 

ДГС Суворово, с  квалификация: икономист; 

2. Здравка Николова, на длъжност – счетоводител  при ТП ДГС Суворово, с 

квалификация: икономист; 

назначена със Заповед № 06/17.01.2020г. на Директора на ТП ДГС Суворово 

със задача: да проведе преговори с поканените участници в обществена поръчка, чрез  

пряко договаряне с предмет:  "Абонаментно правно обслужване по смисъла на 

Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за нуждите на 

ТП ДГС Суворово при "СИДП" ДП Шумен за 12 месеца" .  

В залата присъстваха всички членове на комисията и само участника - 

адв.Евгени Гандев, който изтегли жребийен № 3. 

Участникът представи своята оферта за участие, която бе изведена в 

деловодството на Възложителя  с вх.№ 184/17.01.2020год., 10:18ч. 

В присъствието на адв.Евгени Гандев, комисията отвори подадената оферта и 

разгледа представените от него документи.  



 - 2 -  

 

 

 

Всички членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение 

на участника. 

Участникът е представил следните документи: 

1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец 

№1, електронен формат; 

2. Техническо предложение по образец № 2, електронен формат; 

3. Ценово предложение по образец № 3, съдържащо предложението на 

участника, относно цената за услугата в парично изражение в електронен формат.  

При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, 

че същия е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, представена от участника, както и не са налице 

фактически грешки. 

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по -  нататъшно  участие в преговорите участника - 

адв.Евгени Гандев. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника: 

Участниците в договарянето, придържайки се към изискванията на 

процедурата и структурата на проекто договора, определени в поканата за участие се 

договориха следното: 

1. Участникът приема условията заложени в проекто договора за обществена 

поръчка; 

2. адв.Евгени Гандев предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

900,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в размер на  10 800,00 лева без 

ДДС.  

На отправен въпрос от страна на комисията, дали участника би намалил 

предлаганата от него месечна цена за услугата, същия отговори, че представеното 

ценово предложение не подлежи на промяна. 

3. Участникът предлага ежемесечното му възнаграждение да бъде заплащано 

авансово до 15 - то число на текущия месец, през който се осъществява 

обслужването. 

Преговорите с участника приключиха. 

 

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ   3  листа. 
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Разчет. 

1. екз. № 1 – за досието на обществената поръчка; 

 

 

 

К О М И С И Я :  

 

Председател: инж.Злати Димов _ заличено на осн.чл.36а ЗОП     

 

 

                       Членове: 1.  Бонка Димитрова __ заличено на осн.чл.36а ЗОП  

      

 

2.  Здравка Николова __ заличено на осн.чл.36а ЗОП     

 

 

 

УЧАСТНИК В ПРЕГОВОРИТЕ: 

 

АДВ. ЕВГЕНИ ГАНДЕВ. заличено на осн.чл.36а ЗОП 

 


