
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Право

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2711

Поделение
ДЛС БАЛЧИК

Изходящ номер
И-68

от дата
19-март-2021

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК

Национален регистрационен номер
2016174120130

Пощенски адрес
ул.ЧЕРНО МОРЕ №.9

Град
гр.Балчик

код NUTS
Добрич

Пощенски код
9600

Държава
България

Лице за контакт
Калинка Донкова Тодорова

Телефон
+359 57973223

Факс
+359 57972039



Електронна поща
dlsbalchik@gmail.com

Основен адрес (URL)
https://dlsbalchik.sidp.bg/

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/15950

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Горско стопанство,дърводобив и търговия с дървесина, лов

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Да

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 182, ал. 1, т. ... от ЗОП

точка
5

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„Абонаментно правно обслужване на ТП ДЛС Балчик““

IV.2) Основен CPV код

79100000

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
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.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
В изпълнение разпоредбата на чл. 46, ал.1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя
поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират
в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при
разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. С оглед
специфичния характер на предмета на поръчката - правно обслужване, изисквания към нейното реализиране,
както и начина на изпълнение, може да се направи обосновано предположение, че разделяне на обособени
позиции не е целесъобразно.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
21000

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
11

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Да

Стойност, без да се включва ДДС:
175600

Валута:
BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс за “Абонаментно правно обслужване” за всички поделения на
СИДП ДП - гр.Шумен за 2021 година в размер на 175600,00 по т.17 от Раздел "УСЛУГА по приложение № 2, на
стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП" от приложение №1 към Заповед № 425/17.12.2020г. на директора на
"Североизточно държавно предприятие" ДП - гр.Шумен, от който за ДЛС Балчик ТП на СИДП ДП са предвидени
прогнозно до 21000 лв. без ДДС, която сума представлява максималния финансов ресурс на възложителя.

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ



V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
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 175600.00 лв. без ДДС, т.е.
стойността на поръчката е по праговете определени в чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП. Във връзка с горното „ ДЛС Балчик”,
като териториално поделение на СИДП ДП Шумен, има право да приложи процедурата пряко договаряне,
съобразно одобреният му финансов ресурс в размер на 21000.00лв. без ДДС съобразявайки се с общата стойност
на поръчката и делегираните му правомощия, съгласно Заповед № 425/17.12.2020г. –на Директора на СИДП ДП -
Шумен, при условията на чл.7 от ЗОП.
Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на указанията, обективирани в Заповед № 425/17.12.2020г., на
Директора на ДП "СИДП" гр. Шумен, в която е определен финансовия ресурс за ТП " ДЛС Балчик" и вида на
процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана
за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

ДО ЕВГЕНИ ГАНЕВ ГАНДЕВ

адвокат, вписан в АК Шумен, ЛН 1600005097

сл.адрес: гр. Шумен, ул. „ Добри Войников” № 9-13, кантора № 19, e-mail: evgeni_gandev@abv.bg

ДО ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

адвокат вписан в АК гр. Добрич, ЛН 1000020393,

сл. адрес: гр. Балчик, ул. " Черно море" № 26, ет.2, e-mail: poli.georgieva@gmail.com

ДО ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

адвокат вписан в АК гр. Добрич, ЛН 1300020593

сл. адрес: гр. Добрич 9300, ул. „ Райко Даскалов” № 4, ел. поща: law.consult.bg@gmail.com

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

покана

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)



1.За участниците в процедурата НЕ трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т. 1 -

7 и чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗОП.

2.Национални основания за отстраняване на участниците в процедурата са:

-осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54,

ал. 1, т. 1 от ЗОП);

-нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6

от ЗОП);

-нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54,

ал. 1, т. 6 от ЗОП);

-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна

процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици;

-обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

имущество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури
на
договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13;

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:



инж. Калинка Донкова Тодорова

VIII.2) Длъжност:

Директор на ТП " ДЛС Балчик"


	

