
ДОКЛАД 

на комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление с предмет 
„Юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на СБР-НК, 

подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по две 
обособени позиции: Обособена позиция № 1: Текущо правно обслужване и Обособена 

позиция № 2: Юридически услуги, свързани с подготовката и провеждането на 
процедури за възлагане на обществени поръчки" 

На 17.02.2015 г., на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП се проведе открито заседание 
на комисия, назначена със Заповед № РД-15-30 / 17.02.2015 г. на прокуриста на „СБР-
НК" ЕАД със задача да проведе договаряне с участниците по процедура на договаряне 
без обявление с предмет „Юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване 
на СБР-НК, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени 
поръчки по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущо правно 
обслужване и Обособена позиция №2: Юридически услуги, свързани с подготовката и 
провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки", на основание чл.90, 
ал.1, т.13 от ЗОП с Решение № 39-3 / 12.02.2015 г., уникален номер 00120-2015-0002 в 
РОП. 

Комисията е в състав: 

Председател: Валентин Кръстев - правоспособен юрист 
Членове: 1. Роман Райчев - координатор филиали; 

2. Красимир Георгиев - правоспособен юрист 

Резервен член: Анета Гиздова- главен счетоводител 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.З от ЗОП. 

За участие в процедурата на договаряне бяха поканени следните кандидати чрез 
изпращане на покани по факс: 

1. Адвокат Ани Димитрова Димитрова - за обособена позиция № 1; 

2. Адвокатско дружество „Мургова и партньори", с Булстат 175892112 - за 
обособена позиция № 2. 

В указания в поканата срок за подаване на оферти за участие в процедурата, 
оферти бяха подадени от следните участници: 

1. Адвокатско дружество „Мургова и партньори" - оферта с вх. № 20-6 / 
16.02.2015 г. 11:38 часа. 

На 17.02.2015 г. в 14:00 часа комисията в пълен състав проведе заседание в 
„СБР-НК" ЕАД с цел провеждане на договарянето с участниците, подали оферти, 
съгласно условията на поканите. Договарянето с участниците се проведе, както следва: 

1. Кандидатът адвокат Ани Димитрова Димитрова поканен за договаряне от 
14:00 ч. за обособена позиция № 1 не е подал оферта. 
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2. Участникът Адвокатско дружество „Мургова и партньори", поканен за 
договаряне от 14:00 за обособена позиция № 2, е подал оферта вх. № 20-6 / 16.02.2015 г. 
11:38 часа. 

Съобразно изпратената покана в 14:00 ч. за участника Адвокатско дружество 
„Мургова и партньори" се яви адв. Петя Мургова - управляващ съдружник 

2.1. В присъствието на представителя на участника комисията отвори плика с 
офертата. Участникът е представил оферта за обособена позиция: № 2. Офертата е 
представена в запечатан непрозрачен плик и съдържа три запечатани непрозрачни 
плика. 

2.1.1. Комисията разгледа представените в Плик № 1 документи и установи, че 
участникът е представил всички изискани от Възложителя документи и отговаря на 
всички заложени критерии за подбор. 

2.1.2. Комисията разгледа представеното в Плик № 2 Техническо предложение. 
Комисията установи, че предложението е подадено в изисканата форма и участникът 
отговаря на изискванията на Възложителя. 

2.1.3. Комисията разгледа представеното в Плик № 3 Ценово предложение. 
Първоначално предложената цена от участника е в размер на 2500 (две хиляди и 
петстотин) лева на месец без ДДС или общо 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС за 
целия срок на изпълнение. 

2.2. Комисията предложи на участника да намали предложената цена до 2000 
лева без ДДС. 

Участникът, чрез присъстващия представител адв. Петя Мургова заяви, че 
подадената оферта е съобразена с обема на поръчката и ресурса, който следва да бъде 
ангажиран. Участникът заяви, че с оглед на това оферираната цена е минималната 
възможна и не би могъл да изпълнява поръчката при по-ниска цена. 

Комисията прецени, че с оглед опита на участника и осигурения ресурс, 
деклариран в офертата, предложените цени в съответствие с пазарните, както и 
обстоятелството, че ценовото предложение е в рамките на първоначално обявената от 
Възложителя пределна стойност следва да предложи на Възложителя да сключи 
договор при така предложените условия, а именно: 2500 (две хиляди и триста) лева без 
ДДС на месец или 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС за целия срок на договора. 

Проведеното договаряне беше отразено в протокол, подписан от всички членове 
на комисията и от присъстващия представител на участника. 

Договарянето с участника Адвокатско дружество „Мургова и партньори" 
приключи в 14:30 часа. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор по обособена позиция 
№ 2: „Юридически услуги, свързани с подготовката и провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки" с участника Адвокатско дружество „Мургова и 
партньори" при така договорените условия. 

Комисията приключи откритото заседание на 17.03.2015 г. в 14:30 ч. 

3. Комисията предлага на Възложителя на основание чл.39 ал.1, т. 1 от ЗОП да 
прекрати с мотивирано решение процедурата по обособена позиция: № 1, тъй като за 
посочената позиция не е подадена нито една оферта 
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Комисията приключи работата си и предаде на Възложителя настоящия доклад 

КОМИСИЯ: 

Председател: (Валентин Кръстев) 

Членове: ' X 
1 r f ~ y \ . (Роман Райчев) 

2. (Красимир Георгиев) 
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