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ДОКЛАД

От Комисията, назначена със Заповед № ЗОП-006/22.05.2020г. на председателя на 
сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА“ за разглеждане, оценка и 
класиране на получените оферти в открита процедура за сключване на рамково 
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
лекоатлетическо оборудване“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

С настоящия Ви докладваме за работата на горепосочената комисия, назначена за 
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по открита 
процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на лекоатлетическо оборудване“ открита с Решение № ЗОП-002 от 
дата: 03.04.2020г. изменено с Решение № ЗОП-004 от 28.04.2020г. и двете издадени от 
Георги Василев Георгиев гл.счетоводител - упълномощено лице по чл.7 от ЗОП със Заповед 
№ 1/11.03.2020г. на президента на Българската федерация по лека атлетика. Решението за 
откриване, Решението за изменение и обявлението са публикувани в портала на 
обществените поръчка към Агенцията по обществени поръчки под № 02394-2020-0001 
и в официален вестник на Европейския съюз под номер 2020/S 069-163662

Комисията заседава в пълният си състав, както следва:

Председател:

Велина Цекова - координатор в БФЛА 

Членове:

Румен Рангелов- IT специалист в БФЛА

Зарина Дакова - юрист

Диан Драшков - спортен директор в БФЛА



Вяра Русева-Тодорова - счетоводител в БФЛА

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстваха на 
провежданите заседания, резервните членове не присъстваха и не взеха участие в работата 
на Комисията.

Комисията изпълни задачите си в периода 22.05.2020 до 13.07.2020г., като бе спазен 
предвидения ред за провеждане на процедурата и действията на комисията, съгласно ЗОП 
и ППЗОП. Заседанията на комисията се извършваха по график, определен от председателя 
на комисията. Всички решения на комисията бяха взети с пълно мнозинство и не бяха 
изказани особени мнения.

За участие в процедурата оферти подадоха двама участници: „АРЕТЕ СТРОЙ“ 
ЕООД и „АЗИМУТ ЕКУИПМЪНТ“ ДЗЗД. Офертите бяха отворени в публично заседание 
на комисията в посочените време и място в обявлението на поръчката на 22.05.2020г. 
15:00ч. в гр.София, бул.“Васил Левски“, Спортна палата, заседателна зала. На заседанието 
присъства представител на „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД. След запознаване със списъка с 
постъпилите оферти и след узнаване на имената на участниците, в съответствие с 
изискванията на чл. 51, ал. 8, от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по 
чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13 и чл.52 от ППЗОП.

Комисията, пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 
Офертните документи на участниците са представени в непрозрачна опаковка, запечатана 
и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. На основание чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП (в приложимата редакция), комисията пристъпи към отваряне на запечатаните 
непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното 
съдържание. Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 
и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника. 
Комисията провери списъка на представените документи с наличните в офертата, при което 
установи че представените документи са описани точно в приложения списък.При спазване 
на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника, 
а офертата на „АЗИМУТ ЕКУПМЪНТ“ ДЗЗД беше подписана и от представиля на другия 
участник. След извършване на горните действия, Председателят на комисията обяви 
публичната част от заседанието за приключена. Работата на комисията продължи в закрито 
заседание с подробен преглед за съответствието на участниците и оферитте им с 
изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявата и документацията за участие.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като разглеждането на 
представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите 
за горепосочената обществена поръчка.

При проверката на офертата на „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД, комисията не констатира 
липси, непълноти или несъответствия на информацията, нито нередовност или фактическа



грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор. Представените документи удостоверяват, че спрямо Участника не са налице 
основания за отстраняване от обществената поръчка. Участникът е доказал съответствието 
си с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поради което комисията 
допусна участника до разглеждане на представеното от него техническо предложение.

При проверка на офертата на „АЗИМУТ ЕКУИПМЪНТ“ ДЗЗД комисията 
установи редица липси, непълноти, или несъотвествия на информацията, включително 
нередовност и несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от 
Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, които 
описа подробно в протокол 1 от работата си.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предостави на участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок до 5 
(пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, да предоставят 
на нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или допълнителна 
информация.

Протокол 1 от работата на комисията беше публикуван на профила на купувача на 
на 16.06.2020. На същата дата протоколът беше изпратен до всички участници в откритатта 
процедура на посочените от тях адреси ведно с придружително писмо, които са получени 
от тях на 17.06.2020г.

В рамките на предоставения срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 
получаване на протокола в деловодството на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА не са постъпили допълнителни документи.

Установените в протокол 1 липси, непълноти и несъотвествия на информацията
в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП по отношение на обединение „АЗИМУТ 
ЕКУИПМЪНТ“ ДЗЗД с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена 
поръчка не бяха отстранени от участника в предоставения от комисията на основание чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 
протокола. Поради това участникът не беше допуснат до по-нататъшно участие в 
поръчката. Комисията предлага за отстраняване участника , „АЗИМУТ ЕКУИПМЪНТ“ 
ДЗЗД по следните съображения:

В ЕЕДОП на обединение„АЗИМУТ ЕКУИПМЪНТ“ ДЗЗД

1. Представения ЕЕДОП е за друга обществена поръчка провеждана от Българската 
федерация по лека атлетика, а именно „Доставка на спортно облекло и аксесоари“. Съгласно 
условията на документацията за участие „Участниците могат да използват ЕЕДОП, който 
вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че 
потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална“. Това условие не е 
изпълнено.



2. За обединението е посочено, че има идентификационен номер по ДДС. При 
направена проверка от комисията се установи, че посоченият номер не е на обединението 
участник, а на един от партньорите в обединението -  „Азимут спорт“ ООД.

3. В част IV „Критерии за подбор", раздел Б „Икономическо и финансово състояние" 
е посочена информация удостоверяваща съответствието на участника с поставеното 
изискване за общ оборот, но липсва информация за поставения от възложителя критерий за 
подбор свързан с наличието на конкретен годишен оборот.

В т III. 1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за обществената 
поръчка и раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.1 „Изисквания 
относно икономическото и финансовото състояние на участника“ от документацията за 
участие, Възложителят е поставил следното изискване към икономическото и финансово 
състояние на участника, а именно:

„За последните три приключили финансови години участниците следва да са реализирали 
минимален общ оборот 1 500 000,00лв (един милион и петстотин хиляди лева), 
включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (доставка 
на лекоатлетическо оборудване) минимум 500 000,00лв, (петстотин хиляди) изчислен на 
база годишните обороти. “

В представения от участника „Азимут Екуипмънт“ ДЗЗД ЕЕДОП в част IV 
„Критерии за подбор“ радел Б „Икономическо и фонансово състояние“ е посочен общия 
оборот, който отговаря на поставеното минимално изискване. В ЕЕДОП, обаче липсват 
стойности за конкретния оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката -  
доставка на лекоатлетическо оборудване. Тази информация липсва и в ЕЕДОП на 
дружествата партньори в обединението.

4. В т. III.1.3) „Технически и професионални възможности“ от обявлението за 
обществената поръчка и в раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.1 
от документацията за участие, Възложителят е поставил изискването участникът да има 
опит при изпълнението на доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, 
както следва:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка

Под „ доставка сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да 
се разбира доставка на минимум следното лекоатлетическо оборудване: оборудване за 
дълъг и троен скок, комплект оборудване за овчарски скок (стойки, вилици, метър, летви, 
удължители, ластици, скочище за овчарски скок), комплект оборудване за гюле (обръч, 
под, праг, обезопасителна клетка с мрежа, дюшеци за попадания и пълен комплект 
гюлета, ленти за сектор гюле), комплект оборудване за скок височина (стойки, метър, 
летви, скочище, покривало за скочище за скок височина). Възложителят ще приеме за 
съответстващи една или няколко доставки изпълени от участника, които общо включват 
цялото посочено лекоатлетическо оборудване.



В представения от участника „Азимут Екуипмънт“ ДЗЗД ЕЕДОП в раздел В 
„Технически и професионални способности“ е посочен опит при доставка на 
лекоатлетическо оборудване за летните игри във Филипините 2019г., Доставка на 
лекоатлетическо оборудване за младежките олимпийски (хокейни) игри 2018г. и Доставка 
на лекоатлетическо оборудване за Азианските игри 2018г. Така посочения от участника 
опит не отговаря на поставеното от Възложителя изискване тъй като не доказва, че в 
доставянето от него оборудване по посочените в неговия ЕЕДОП доставки са включва 
оборудването определено от Възложителя като сходна доставка в документацията за 
участие.

5. В т.Ш.1.3) Технически и професионални възможности, от обявлението за 
обществената поръчка и в раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.2 
Възложителят е поставил изискването у частникът да има въведена система за 
управление на качеството, за което да е сертифициран по надлежния ред и да има 
издаден ваиден сертификат.

Въведената от участника системата за управление на качеството, трябва да 
съответства на стандарт БДС ENISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа 
на доставката и/или търговията със спортно оборудване, за което участникът трябва 
да има издаден валиден сертификат.

В представения от участника „Азимут Екуипмънт“ ДЗЗД ЕЕДОП е посочен 
сертификат по EN ISO 9001:2015, но не е посочен неговия обхват, поради което комисията 
не може да направи извод дали този сертификат отговаря на изискванията поставени от 
Възложител. Направената от комисията справка в посочения от участника сайт на 
сертифициращата организация показа, че няма регистър на сертифицираните лица. В 
предвиденото на страницата място за проверка на валидността на сертификата, при 
въвеждане на посочената от участника парола се извършва препратка към друг сайт, който 
също не съдържа информация за декларирания от участника сертификат. Поради 
изложените факти, при условията на чл.65, ал.7 от ЗОП, комисията изиска от участника да 
представи сертификат за управление на качеството, който да съответства на стандарт 
БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа на доставката и/или 
търговията със спортно оборудване . В предоставения срок такъв документ не е 
представен.

В ЕЕДОП на „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД -  партньор в обединение „Азимут 
екуипмънт“ ДЗЗД се установиха следните липси, непълноти и несъотвествия на 
информацията

1. Представения ЕЕДОП от „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД е за друга обществена поръчка 
провеждана от Българската федерация по лека атлетика, а именно „Доставка на спортно 
облекло и аксесоари“. Съгласно условията на документацията за участие „Участниците 
могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за 
обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все



още е актуална“. Това условие не е изпълнено. В допълнително предоставения срок по 
чл.54, ал.9 участникът не е отстранил несъответствието

2 . В представения от „Азимут спорт“ ООД ЕЕДОП в част II Информация за 
икономическия оператор раздел В„Информация относно използването на капацитета на 
други субекти“ на въпроса „Икономическия оператор ще използва ли капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV и критериите и павилата 
(ако има такива), посочени в част V по-долу“ Дружеството е отговорило с „ДА“. Не става 
ясно обаче кои са третите лица, чиито ресурс предвижда да използва участника за да 
изпълни критериите за подбор, както и ресурсът, който ще бъде използван.

Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за конкретната 
поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 
тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 
техническите и професионалните способности. Според третата алинея на посочената 
разпоредба, когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. В конкретния случай „Азимут спорт“ ООД е посочило 
че ще използва капацитета на други субекти, но не е посочило кои са тези лица, какъв е 
капацитета, на който се позовава, нито е представило документи за поетите от тях 
задължения, поради което не доказало, че ще разполага с техните ресурси.

3. В т.Ш.1.3) Технически и професионални възможности, от обявлението за 
обществената поръчка и в раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.2 
Възложителят е поставил изискването у частникът да има въведена система за 
управление на качеството, за което да е сертифициран по надлежния ред и да има 
издаден валиден сертификат.

Въведената от участника системата за управление на качеството, трябва да 
съответства на стандарт БДС ENISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа 
на доставката и/или търговията със спортно оборудване, за което участникът трябва 
да има издаден валиден сертификат.

В представения от „Азимут спорт“ ООД ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление е 
посочен сертификат по EN ISO 9001:2015, но не е посочен неговия обхват, поради което 
комисията не може да направи извод дали този сертификат отговаря на изискванията 
поставени от Възложителя. Направената от комисията справка в посочения от участника 
сайт на сертифициращата организация показа, че няма регистър на сертифицираните лица. 
В предвиденото на страницата място за проверка на валидността на сертификата, при 
въвеждане на посочената от участника парола се извършва препратка към друг сайт, който 
също не съдържа информация за декларирания от участника сертификат. Поради 
изложените факти, при условията на чл.65, ал.7 от ЗОП, комисията изиска от участника да 
представи сертификат за управление на качеството, който да съответства на стандарт 
БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа на доставката и/или



търговията със спортно оборудване. В предоставения срок такъв документ не е 
представен.

В ЕЕДОП на „AFN Sports SND BHD“ -  партньор в обединение „Азимут екуипмънт“ ДЗЗД 
се установиха следните липси, непълноти и несъотвествия на информацията

1. Представения ЕЕДОП от „AFN Sports SND BHD“ не е подписан с електронен 
подпис, което е нарушение на нормативните изисквания и указанията за подготовка на 
ЕЕДОП дадени от Възложителя в документацията за участие и по-конкретно в раздел 
Ш.“Изисквания към офертите и необходимите документи“, т.3.2.1.1.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 
5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 
г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 
електронен вид. От разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ следва, че само 
квалифицираният електронен подпис безусловно може да се отъждестви със 
собственоръчно положен подпис на задължено лице. Този извод се потвърждава и от текста 
на чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, съгласно който правната сила на 
квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис. Предвид 
това електронните форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат подписвани с квалифициран 
електронен подпис. Следователно всички лица задължени да представят ЕЕДОП 
включително обединението участник, както и всеки от партньорите в обединението следва 
да представи електронен ЕЕДОП подпидан с квалифициран електроненподпис.

2. Представения ЕЕДОП от „AFN Sports SND BHD‘̂  за друга обществена поръчка 
провеждана от Българската федерация по лека атлетика, а именно „Доставка на спортно 
облекло и аксесоари“. Съгласно условията на документацията за участие „Участниците 
могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за 
обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все 
още е актуална“. Това условие не е изпълнено. Несъответствието не е отстранено и в 
предоставения срок по чл.54, ал.9 от ЗОП

2.3.3. В представения „AFN Sports SND BHD“ ЕЕДОП в част II Информация за 
икономическия оператор раздел В„Информация относно използването на капацитета на 
други субекти“ на въпроса „Икономическия оператор ще използва ли капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV и критериите и правилата 
(ако има такива), посочени в част V по-долу“ Дружеството е отговорило с „ДА“. Не става 
ясно обаче кои са третите лица, чиито ресурс предвижда да използва участника за да 
изпълни критериите за подбор, както и ресурсът, който ще бъде използван.

Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за конкретната 
поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 
тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 
техническите и професионалните способности. Според третата алинея на посочената



разпоредба, когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. В коннкретния случай „AFN Sports SND BHD“ е 
посочило че ще използва капацитета на други субекти, но не е посочило кои са тези лица, 
какъв е капацитета, на който се позовава, нито е представило документи за поетите от тях 
задължения, поради което не доказало, че ще разполага с техните ресурси.

4. В т. Ш.1.3) „Технически и професионални възможности“ от обявлението за 
обществената поръчка и в раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.1 
от документацията за участие, Възложителят е поставил изискването участникът да има 
опит при изпълнението на доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, 
както следва:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка

Под „ доставка сходна с предмета на настоящата обществена поръчка “ следва да 
се разбира доставка на минимум следното лекоатлетическо оборудване: оборудване за 
дълъг и троен скок, комплект оборудване за овчарски скок (стойки, вилици, метър, летви, 
удължители, ластици, скочище за овчарски скок), комплект оборудване за гюле (обръч, 
под, праг, обезопасителна клетка с мрежа, дюшеци за попадания и пълен комплект 
гюлета, ленти за сектор гюле), комплект оборудване за скок височина (стойки, метър, 
летви, скочище, покривало за скочище за скок височина). Възложителят ще приеме за 
съответстващи една или няколко доставки изпълени от участника, които общо включват 
цялото посочено лекоатлетическо оборудване.

В представения от участника „AFN Sports SND BHD“ ЕЕДОП в раздел В Технически 
и професионални способности е посочен опит при доставка на лекоатлетическо оборудване 
за летните игри във Филипините 2019г., Доставка на лекоатлетическо оборудване за 
младежките олимпийски (хокейни) игри 2018г. и Доставка на лекоатлетическо оборудване 
за Азианските игри 2018г. Така посочения от участника опит не отговаря на поставеното от 
Възложителя изискване тъй като не доказва, че в доставянето от него оборудване по 
посочените в неговия ЕЕДОП доставки са включва оборудването определено от 
Възложителя като сходна доставка в документацията за участие.

2.3.5. В т.Ш.1.3) Технически и професионални възможности, от обявлението за 
обществената поръчка и в раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.2 
Възложителят е поставил изискването у частникът да има въведена система за 
управление на качеството, за което да е сертифициран по надлежния ред и да има 
издаден ваиден сертификат.

Въведената от участника системата за управление на качеството, трябва да 
съответства на стандарт БДС ENISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа



на доставката и/или търговията със спортно оборудване, за което участникът трябва 
да има издаден валиден сертификат.

В представения от „AFN Sports SND BHD“ ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, Раздел 
Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на въпроса: „ 
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 
и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за хора с увреждания?“, икономическия оператор е отговорил с 
„ДА“ без да са посочени данни за сретификата, неговия обхват, сертифициращия орган. Поради 
изложените факти, при условията на чл.65, ал.7 от ЗОП, комисията изиска от участника да 
представи сертификат за управление на качеството, койтоа да съответства на стандарт 
БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областа на доставката и/или 
търговията със спортно оборудване. В предоставения срок такъв документ не е 
представен.

Въз основа на гореизложеното комисията счита, че участник ДЗЗД „Азимут 
Екуипмънт“ не отговаря на поставените изисквания за подбор, поради което комисията 
предлага участника за отстраняване на основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като участникът 
не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил други условия, посочени в 
обявлението за обществена поръчка, и чл.107, т. 5 от ЗОП тъй като участника е подал оферта, 
която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, а именно 
представения ЕЕДОП от единия от партньорите в обединението, а именно„AFN Sports SND 
BHD“ не е подписан с електронен подпис,

Комисията разгледа техническото на „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД и след като установи, 
че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания допусна участника до 
отваряне на ценовата оферта.

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП реши отварянето и оповестяването на 
ценовите предложения на допуснатия участник да бъде извършено на 08.07.2020 г. от 15:00 
часа на адрес: гр.София, бул.“В.Левски“ № 75, Спортна палата, ет.4,стая 431.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти беше публикувано по реда на чл. 57, ал. 
3 от ППЗОП на 02.07.2020г. на профила на купувача на адрес: https://www.bfla.org/app2.html. 
На същата дата съобщението е изпратено и до всички участници в откритата процедура на 
посочените от тях електронни адреси.

Чрез съобщението участниците бяха уведомени, че съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП 
изр. 2 на отварянето на ценовите предложения могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 
от ППЗОП, а именно: кандидатите или участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

Въпреки предоставената възможност нито участниците, нито средставата за масово

https://www.bfla.org/app2.html


осведомяване изпращат свои представители.

Председателят на комисията оповести предложените от допуснатия до отваряне на 
ценовото предложение участник „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД. Комисията установи, че 
ценовото предложение е изготвено по утвърдените образци и съответства на изискванията 
на Възложителя. Оферирани са цените, по отношение на които следва да бъде направено 
предложението. Не се констатираха непълноти или аритметични грешки.

След извършеното сравняване на ценовото предложение на участника с прогнозната 
стойност на поръчката, комисията установи, че същото не надвишава прогнозната стойност 
на поръчката.

Като съобрази обстоятелството, че критерият за оценка е най-ниска цена, 
предложената от участника „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД цена се явява най-ниска, поради което 
комисията класира „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД на първо място.

Предвид гореизложеното класиране комисията предлага на Възложителя, за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекоатлетическо оборудване“ 
открита с Решение № ЗОП-002 от дата: 03.04.2020г. , изменено с Решение № ЗОП-004 от 
28.04.2020г. и двете издадени от Георги Василев Георгиев гл.счетоводител - упълномощено 
лице по чл.7 от ЗОП със Заповед № 1/11,03.2020г. на президента на Българската федерация 
по лека атлетика. Решението за откриване. Решението за изменение и обявлението са 
публикувани в портала на обществените поръчка към Агенцията по обществени поръчки 
под № 02394-2020-0001 да бъде избран участника класирания на първо място: „АРЕТЕ 
СТРОЙ“ ЕООД с когото да бъде сключено рамково споразумение.
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Диан Драшков - спортен дире
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