
ПРОТОКОЛ № 3
за работата на комисията, назначена със Заповед № ЗОП-006/22.05.2020г.на председателя 
на сдружение „БЪЛГ АРСКА 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“

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

Днес 08.07.2020 г. от 15:00 часа на адрес: гр.София, бул.“В.Левски“ № 75, 
Спортна палата, ет.4,стая 431, в открито заседание продължи работата на 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“. 
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 присъстват на 
провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни 
решения. Определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни членове не 
присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното й заседание.

Заседанието е предварително свикано от председателя, обявено е чрез Съобщение е 
за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник, 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.
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Чрез съобщението участниците са 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 
осведомяване изпращат свои представители.

Председателят съобщи, че съобразно изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, 
комисията е разгледала техническото предложение на „Арете строй“ ЕООД - единствения 
участник за когото е установила, че отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критерия за подбор и въз основа на това е допуснат до разглеждане на техническото 
предложение. Комисията е извършила проверка за съответствие на техническите 
предложения на допуснатия участник с предварително обявените условия при което е 
установила, че предложението за изпълнение на поръчката, подадено от „Арете строй“ 
ЕООД отговаря на предварително обявените условия, поради което е допуснала участника 
до отваряне на ценовото предложение.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване 
на ценовите предложения на допуснатия до този етап от процедурата участник: „АРЕТЕ 
СТРОЙ“ ЕООД

Комисията констатира, че пликът на участника е запечатан, непрозрачен, с 
ненарушена цялост, подписан от трима членове на комисията на първото публично 
заседание, проведено на 22.05.2020г.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта, както следва:
В плика „Предлагани ценови параметри“ се съдържа ценово предложение 

изготвено, съгласно изискванията на документацията за участие по образец 5

Участникът „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД е направил следното предложение:

Обща цена 857 677,45 лв. (осемстотин петдесет и седем хиляди шестстотин седемсесет и 
седем лева и четиридесет и пет стотинки ) лв без ДДС, съответно 1 029 212,94 лв. (един 
милион, двадесет и девет хиляди двеста и дванадесет лева и деветдесет и четири стотинки) 
с вкл.ДДС

Комисията пристъпи към проверка на документите в плик „предлагани ценови 
параметри“ на допуснатия участник „АРЕТЕ СТРОЙ“ЕООД за съответствие с 
изискванията на възложителя

В резултат на извършената проверка 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.
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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 класиран на 
първо място: „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД с когото да бъде сключено рамково 
споразумение.

С посочените действия, Комисията приключи работата си по разглеждане, оценка и 
класиране на офертите на участниците на 13.07.2020г. и състави и подписа настоящия 
протокол в 1 /един/ екземпляр.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както 
следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

Велина Цекова - координатор в БФЛА

Членове:

Румен Рангелов- IT спещ

Кч л ^ ^

Зарина Дакова -  юрист .... (Q
1

Диан Драшков - спортен Д1 

Вяра Русева-Тодорова - сче vз
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