
Партида: 02394 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
20200325-02394-0023(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
-- Извън списъка

Решение номер: ЗОП-001   От дата: 03/04/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02394
Поделение: ________
Изходящ номер: 108 от дата 03/04/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Българска федерация по лека атлетика 831047739
Пощенски адрес:
 бул. Васил Левски No 75, ет. 5 Спортна Палата
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Велина Ценова 0888 607075
Електронна поща: Факс:
velina@bfla.org 02 9880714
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.bfla.org/index.html
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.bfla.org/op/app1.html

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба
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I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места за  
отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: Спорт
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка
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РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП  
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование
Доставка на спортно облекло и аксесоари

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) 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.
Предмет на поръчката е доставка на спортно облекло включващо мъжки шорти 
за бягане, мъжки потник за бягане, мъжка блуза с къс ръкав, мъжки къс 
клин за бягане, мъжки дълъг клин за бягане, мъжка блуза с къс ръкав и 
яка, мъжки шорти,мъжко горнище на анцунг, мъжко долнище на анцунг, дамско 
бюстие за бягане, дамски брифове за бягане, дамски,вталени по крака,шорти 
за бягане,  дамски дълъг клин за бягане, дамска блуза с къс ръкав, дамска 
блуза с къс ръкав и яка,  дамски шорти,  дамско горнище на анцунг, дамско 
долнище на анцунг; и доставка на аксесоари - раница. Прогнозните 
количества са посочени в документацията за участие.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на  
околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не
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Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Доставките, предмет на настоящата поръчка са от такъв характер, че 
единствено с възлагането им на един изпълнител ще бъде удовлетворен 
интереса на възложителя, с оглед избора на икономически най-благоприятна 
оферта. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции ще 
осигури постигане на оптимално финансово предложение.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било 
нецелесъобразно за възложителя. Предметът на поръчката представлява 
комплекс от взаимосвързани и взаимозависими доставки, които следва да 
бъдат извършени в определена последователност, като са предметно и 
времево взаимосвързани. Всички доставки на стоки, включени в техническата 
спецификация  съставляват спортни екипи и аксесоари, предназначени за 
спортисти лекоатлети. Разделянето на поръчката на обособени позиции и 
възлагането и на различни доставчици би довело до доставка до различни 
екипи, за отделните атлети, което е неприемливо за целите на поръчката, а 
също така би създало значителни затруднения за Възложителя в 
координирането и организирането на отделните доставки между отделните 
изпълнители. Необходимо е да се осигури  и цялостна концепция за 
екипировката на спортистите, като всеки артикул трябва да е 
функционално,технически и естетически съвместим с останалите артикули от 
доставката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един 
изпълнител е оптималният вариант. Освен това от техническа и 
организационна гледна точка, възлагането на един изпълнител минимизира 
значително риска от недостатъчната координация на различни изпълнители, 
което би довело до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. 
От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по 
всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един 
или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за 
осигуряване на конкурентна среда.
Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за 
постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая 
се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е 
нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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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 обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, вр. 
чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП – „Открита процедура“. За 
определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от 
ЗОП, чиято обща прогнозна стойност попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, 
буква „б“, от ЗОП. 
Съобразно нормите на чл.20 от ЗОП, определяща за приложимия ред  за 
възлагане на обществената поръчка е нейната прогнозна стойност. Общата 
прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка, определена при 
прилагане на метода за изчисляване посочен в чл. 21 от ЗОП попада в 
рамките на прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, от ЗОП. С оглед на 
това Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание 
чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
обществените поръчки – възлагане чрез открита процедура. Мотивът за избор 
на вида процедура се обосновава и от факта, че естеството на възлаганите 
доставки позволяват достатъчно точно да се определят техническите 
спецификации, не са налице условията за провеждане на процедурите по чл. 
18, ал. 1, т 3 , 6 - 8 , от една страна, а от друга безспорно са налице 
възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, 
предвиден в Закона за посочения вид процедура, а именно открита 
процедура.
Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен 
конкуренцията, публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, 
респективно прозрачността при разходването на финансовите средства. При 
провеждане на процедурата ще бъдат спазвани принципите на добро финансово 
управление – икономичност, ефикасност и ефективност.
Провеждането на избраният вид процедура осигурява максимална публичност, 
защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел да насърчи 
конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в 
процедурата, респ. прозрачността при разходването на финансовите 
средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на при прилагането на 
ЗОП от страна на възложителя на обществената поръчка и едновременно с 
това законосъобразното и целесъобразно разходване на средства.

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)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________-
________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
към датата на откриване на настоящата поръчка не е осигурено 
финансирането и, поради което изпълнението ще бъде отложено по реда на 
чл.114 от ЗОП
Поръчката е запазена при условията на чл.12 от ЗОП 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу настоящото решение за откриване на процедурата може да се 
подава в 10-дневен срок от  изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03/04/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Георги Василев Георгиев

VIII.2) Длъжност:
гл.счетоводител - упълномощено лице по чл.7 от ЗОП със Заповед 
№1/11.03.2020г. на президента на Българската федерация по лека атлетика
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