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Покана  ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП ЗОП 2018 177 3 

 

 

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90 

E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

 
 

рег.индекс № РД-04-235/26.01.2018г. 

 

До 

Адв. Друж. "Георгиев и Георгиева" с 

ЕИК 176801603 седалище и адрес на 

управление в гр.Добрич 9300, ул."Методи 

Кусевич"4,  

e-mail:  law.consult.bg@gmail.com 

  

адв.Павлина Димитрова чл.2 от ЗЗЛД от 

АК гр.Добрич гр. Балчик, ул. "Черно 

море" 26, ет. 2, 

e-mail: poli.georgieva@gmail.com  

 

aдв. Евгени Ганев чл.2 от ЗЗЛД – ШАК , с 

регионален офис за обл.Добрич в гр. Шумен 

ул. „Добри Войников“ № 9-13, кант. № 19, 

e-mail: evgeni_gandev@abv.bg  

 

П О К А Н А 
на основание чл.64, ал.3 от ППЗОП за участие в процедура чрез пряко договаряне за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5, чл. 20, ал. 2, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и Решение № 4/26.01.2018 г . на Директора на ДГС Генерал Тошево ТП 

на СИДП ДП е открита на процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Абонаментно правно обслужване”, 

Ви отправяме настоящата покана за участие в договарянето, което ще се проведе от 

10.00 ч.на 01.02.2018 г. в заседателната зала на стопанството, находяща се в 

административната сграда на ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП в гр. Генерал Тошево, ПК 

9500, ул. „3-ти март“ № 42, при следните изисквания на Възложителя за изпълнение на 

поръчката: 

 

І. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Възложителят възлага обществената поръчка по облекчените правила на чл.182, ал.1, 

т.5 от ЗОП, тъй като услугата попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗОП „Правни услуги, 

неизключени съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП” със СРV код - 79100000 по Класификатора на 

обществени поръчки и е на обща стойност 140 300.00 лв. без ДДС, т.е. стойността на поръчката 

е по праговете определени в чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП за публични възложители от 70 
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000,00лв.без ДДС до 500 000,00лв.без ДДС. Във връзка с горното, ДГС Генерал Тошево ТП на 

СИДП ДП, има право да приложи процедурата пряко договаряне, съобразно одобрените му 

потребности в размер на 9600,00лв. без ДДС съобразявайки се с общата стойност на поръчката 

и делегираните му правомощия, съгласно Заповед № 467/19.12.2017г. на Директора на СИДП 

ДП - Шумен, при условията на чл.7 от ЗОП. 

ІІ. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Услуга по Приложение № 2 от ЗОП 

„Правни услуги, неизключени съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП” с СРУ код - 79100000 по 

Класификатора на обществени поръчки.  

 

ІІІ. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ – чл.182, ал. 1 т. 5 от ЗОП в 

изпълнение указанията, обективирани в Заповед № 467/19.12.2017г. на Директора на 

„СИДП”ДП гр. Шумен. 

 

ІV. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: “Абонаментно правно 

обслужване” при със следната ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за 

минималните адвокатски възнаграждения свързано с дейността на Възложителя, включително 

по  специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско, вещно,  

облигационно, административно и трудово право и специализираното законодателство в 

областта на горите и ловната дейност,  на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без 

договаряне за всяка отделна услуга, заплащано ежемесечно), както и изготвяне и съгласуване 

на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи и книжа 

свързани с дейността на Възложителя.  

 

V. СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

1. Срок за изпълнение на обществената поръчка: една година от влизане в сила на 

договора. 

2. Срок на валидност на предложението – 30 календарни дни, считано от дата на 

провеждане на процедурата. 

3. Място за изпълнение: гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 и/или на 

e-mail адрес на Възложителя. 

 

VІ. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ: 

1. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 140300.00лв. без ДДС за ДП „ 

СИДП” Шумен, като общата прогнозна стойност на частта от поръчката за ДГС Генерал 

Тошево ТП на СИДП ДП се определя в български лева и е в прогнозен размер на 9600.00лв. ( 

девет хиляди и шестстотин  лева) без вкл. ДДС. 

2. Цената на услугата се формира в лева, без ДДС за 12 ( дванадесет) равни 

абонаментни вноски, платима до 25 - то число на текущия месец, през който се осъществява 

обслужването 

3. Факторите, които следва да влияят при разумното определяне на предложеното 

възнаграждението за услугата, са следните: 

-Материалният интерес и постигнатият резултат; 

-Времето и трудът, които ще се изискват за постигане на резултата; 

-Уникалността и трудността на поставените въпроси, както и уменията, необходими за 

предоставяне на правните услуги; 

- Времевите ограничения в зависимост от конкретните обстоятелства. 

4. Финансиране  от стопанската дейност на стопанството 
5. Условия и начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по 

банков път с платежно нареждане, съгласно условията на договора след издаване на фактура 

или договор за правна защита и съдействия по ЗА от Изпълнителя на услугата. 

 

VIІ . КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА - обществената поръчка се 

възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане „най-

ниска цена”. 

 

VIІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

1.Лично състояние на участниците: 

1.1.На основание чл. 54 ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка участник, когато: 
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- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 

чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

-е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда,  освен  ако  е  реабилитиран,  за  престъпление, 

аналогично на тези по предходната точка, в друга държава членка или трета страна; 

-има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се 

защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година; 

-е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

-е установено, че: 

а)  е  представил  документ  с  невярно  съдържание,  свързан  с  удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

-е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна 

административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 

61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл.  63,  ал.  1или 2, чл.  118, чл.  128, чл.  228,  ал.  3, чл.  245 и чл.  

301  -  305 от Кодекса  на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен;; 

-е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва 

да попълнят относимата част от Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), а по отношение на останалите основания за отстраняване приложените към 

настоящата покана декларации по образец. 

 

IХ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:  Годност за упражняване на професионална дейност: 

На основание чл.60 от ЗОП, Възложителят изисква участникът да е вписан като адвокат 

в съответната адвокатска колегия. 

За удостоверяване на годността за упражняване на професионална дейност / 

юридически услуги/ участниците следва да попълнят относимата част от Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Част IV: "Критерии за подбор", буква "А": 

"ГОДНОСТ", поле 1) от ЕЕДОП. 

Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, 

възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи, чрез които се доказва 

съответствието с изискването по т.2.1. - Адвокатска карта или др.удостоверителен документ - 

заверено копие. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени 

на Възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен 

достъп до съответната национална база данни. 

 

Х. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ: Възложителят няма 

поставени изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на 

участниците ( относимата част от Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) не се попълва). 

 

ХІ. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ: Възложителят няма 

поставени изисвания по отношение на техническите и професионални способности на 

участниците( относимата част от Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) не се попълва). 
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ХІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ: 

Участникът представя офертата си за участие при явяване на договарянето, като в деня 

на договарянето същата се регистрира в деловодството на възложителя. В случай на 

представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и 

подписани. Офертата се представя на български език. 

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника върху която 

участникът посочва: наименование на участника,  наименование на поръчката за която участва, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както следва: 

Наименование на Участник: ..................................................                                    

адрес за кореспонденция:……………………………………..                                    

тел.........................ел. адрес:........................... 

ОФЕРТА  
За участие в прако договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно правно 

обслужване“                                                                                      

 

                                                                                            ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП 

 

 

ХІII. ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец № 1, с 

приложени към него: 

2. Техническо предложение по образец № 2, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата или участва в 

преговорите е упълномощен представител / представя се и конкретното пълномощно/; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя. 

в) Декларация за срока на валидност на офертата; 

г) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

Национален осигурителен институт (НОИ)-Контактен център: 0700 14 802 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: информационен център на МОСВ; работи за 

посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; телефон 02/940 60 00 . 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: телефон: 8119 443 

3. Декларация- образец №3 

4. Ценово предложение по образец № 4, съдържащо предложението на участника, 

относно цената за услугата в парично изражение. Предложената цена задължително включва 

всички разходи по изпълнение на поръчката. 

 

ХIV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ:  

Поредността на провеждане на преговорите с всеки един от участниците се определя от 

комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.  

Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа 

точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.  

Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва от 

комисията и от участника.  

Комисията няма да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите 

участници освен с негово изрично съгласие.  

  Комисията ще проведе преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, 

включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси. 

Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от 

участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  

 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB72');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');


стр. - 5 - от 5 

ХVІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

При успешно приключване на преговорите и сключване на договор за обществената 

поръчка се представят следните документи: 

1. Актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата: 

1.1. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

1.2. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника; 

1.3. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция ”Главна инспекция на труда”. 

1.4. Адвокатска карта или др.удостоверителен документ - заверено копие ; 

Участникът, определен за изпълнител, не представя документите по т. 2, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на Възложителя по служебен път. 

 

Към настоящата покана прилагам следните документи: 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №1; 

Техническо предложение - образец № 2; 

Декларация- образец №3; 

Ценово предложение - образец № 4; 

Проект на договор за услугата, по клаузите на който ще се извърши договарянето; 

Решение за откриване на процедурата - заверено копие; 
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