МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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тп „ДЪРЖАВНО ГОРСКО с т о п а н с т в о СУВОРОВО”
Адрес: гр. Суворово 9170, бул. „Възраждане” №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: d^S.SUVOrovo(aldpshumen_be.

З А П О В Е Д
№Й/17.01.2020г.
Гр.Суворово
ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
На основание чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Решение №
02/06.01.2020г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет на
поръчката: "Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1/2004г. за
минималните адвокатски възнаграждения за нуждите на ТП ДГС Суворово при
"СИДП” Д П Шумен за 12 месеца " без публикуване на обявление, при делегиране на
правомощия при условията на чл.7 от ЗОП със Заповед №414/11.12.2019г. на директора на
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен и отразени резултати в Протоколи №
1/17.01.2020г., №2/17.01.2020г. и №3/17.01.2020г. и Доклад №1/17.01.2020г. на комисия,
назначена с моя Заповед № 06/17.01.2020г.
ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на участниците в процедурата:
НА ПЪРВО МЯСТО: адв. Ганка Андонова, адвокат при ВАК, личен номер: 1900118290,
адрес на кантора: гр. Провадия 9200, ул.”Дунав” №70,к.15, телефон: 0889992595, електронна
поща: gankaJost@abv.bg, с предлагана цена за изпълнение на услугата в размер на 898,00лв.
без ДДС месечно и обща цена за 12 месеца в размер на 10 776,00 лева без ДДС.
НА ВТОРО МЯСТО: адв.Григор Григоров , адвокат при ШАК, личен номер: 1800003697,
адрес на кантора: гр. Шумен 9700, ул. "Д.Благоев" 7, ет. 2 к. 1, телефон:0887353964,
електронна поща: grisha_grigorov@abv.bg, с предлагана цена за изпълнение на услугата в
размер на 899,00лв. без ДДС месечно и обща цена за 12 месеца в размер на 10 788,00 лева
без ДДС.
НА ТРЕТО МЯСТО: адв.Евгени Гандев , адвокат при ШАК, личен номер: 1600005097,
адрес на кантора: гр. Шумен 9700, ул. "Д.Благоев" 7, ет. 2 к. 1, телефон: 0887766552,
електронна поща: evgeni_gandev@abv.bg, с предлагана 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.
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II.
Участника класиран на първо място за изпълнител - адв. Ганка Андонова,
адвокат при ВАК, личен номер: 1900118290, адрес на кантора: гр. Провадия 9200, ул.”Д;
№70,к.15, телефон: 0889992595, електронна поща: gankaJost@abv.bg, с предлагана цена за
изпълнение на услугата в размер на 898,00лв. без ДДС месечно и обща цена за 12 месеца в
размерна 10 776,00 лева без ДДС
.

III. Отстранени участници - няма;
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СУВОРОВО”
Адрес: гр. Суворово 9170, бул. „Възраждане” №38, тел. 05153/2090. факс 05153/2057. e-mail:

dgS.SUVOtOVOf^dpshufnen.bg

IV. Орган, които отговаря на процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията;
Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18;
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: www.cpc.bg
Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197 от ЗОП - десет дневен, от уведомяването
пред Комисията за защита на конкуренцията.
На основание члЛ 81, ал.8 от ЗОП, настоящата заповед, в един и същи ден, да се
изпрати на участниците и да се ка^и на „Профила на купувача”.
Заличена информация на основание

възлож

чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679
IOB ЖЕЛЙЗОВ
ИНЖ. РАДОС
Директор ТП, \ГС€уварово

