Българска Федерация по Волейбол
София 1040, бул. "Васил Левски" № 75

www.volleyball.bg

тел: +359 2 902 6440

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на комисията, назначена със заповед № 50/04.05.2017 г. на Изпълнителния
директор на Българска федерация по волейбол /БФВ/ г-н Станислав Николов, за
разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: “Доставка на спортна
екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ" и публикувано обявление в регистъра на
АОП № 03994-2017-0004.
Днес, 05.05.2017 г. в 11.00 часа, в гр. София 1113, ж. к. „Изток“, ул. „Незабравка” № 25,
/ниско тяло на Парк хотел „Москва“/, офис на БФВ, се конституира, като временен орган Комисия назначена със Заповед № 50/04.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БФВ, която
да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет на поръчката: “Доставка на спортна екипировка и аксесоари за
нуждите на БФВ", при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/,
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и условията,
определени в документацията на обществената поръчка.
КОМИСИЯТА заседава в състав:
Председател:
1. Валентин Валентинов Помаков – Директор направление Национален отбор – жени, към
БФВ;
и членове:
2. Евгени Милтонов Иванов – Администратор Национална волейболна лига мъже, към
БФВ;
3. Надежда Станимирова Драгомирова – Финансов директор, към БФВ;
4. Пламена Веселинова Стойкова – Николова – Началник отдел „Юридически“, към
БФВ;
5. Светла Петкова Петкова – Юрисконсулт - „Волей Промошън“ ЕООД;

Резервни членове:
1. Геновева Илиева Петрова – Иванска – Началник отдел „Проекти, програмиране и
договори с ММС“, към БФВ;
2. Мила Петкова Найденова – Човешки ресурси и деловодство, към БФВ.
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Председателят на комисията получи от деловодството на БФВ регистър на получените
оферти, заедно с 1 /една/ оферта, постъпила до крайния срок за подаване на оферти или
04.05.2017 г., 17.00 часа и те са както следва:
Видно от входящия регистър, в определения срок за получаване на офертите до 17.00 ч.
на 04.05.2017 г. са получени 1 /една/ оферта за участие, както следва:
1. Оферта с вх.№ 248/04.05.2017 г., постъпила в 12:15 ч. от „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр. София;
След запознаване със списъка на участниците, по реда на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички
членове подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. На откритото заседание на комисията не
присъстваха представители на участниците. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на
участниците по реда както са вписани във входящия регистър.
1. Офертата на участника „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, е подадена в запечатана,
непрозрачна опаковка в деловодството на БФВ. Посочени са наименованието на участника,
адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименованието на поръчката.
Комисията на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка,
оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис:
"Предлагани ценови параметри". Комисията установи, че запечатаната непрозрачна опаковка на
офертата съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Всички от
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани
ценови параметри" на участника.
С това съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието
на комисията.
Комисията продължи в закрито заседание работата си по разглеждане на офертите, в
съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в
документацията на обществената поръчка.
1.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП в офертата на участника „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП) и условията, определени в документацията на обществената
поръчка. Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в
офертата административни данни, при което установи съответствие.
При прегледа на представените документи, Комисията установи следното:
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Наименование на участника „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД и приложени документи
№
1
2

3

4

5

6

7

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
Опис на представените документи
(Приложение № 1).
Единен
европейски
документ
за
обществени
поръчки
(ЕЕДОП)
(Приложение № 2) за участника в
съответствие с изискванията на закона и
условията на възложителя, а когато е
приложимо – ЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е
юридическо
лице,
за
всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката.
При участник - обединение - Копие на
договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което
представлява
участниците
в
обединението и документ, подписан от
лицата в обединението, в който се
посочва представляващият.
Копие от документ, от който да е видно
правното основание за създаване на
обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от
ППЗОП /при участник-обединение, което
не е юридическо лице/.
Документ за упълномощаване, съгласно
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП,
когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника.
Представя се нотариално заверено
пълномощно, което следва да съдържа
изрично изявление, че упълномощеното
лице има право да подпише офертата и
да
представлява
участника
в
процедурата;
Предложение
за
изпълнение
на
поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на
възложителя (Приложение №3).
Декларация за съгласие с клаузите на
приложения
проект
на
договор
(Приложение № 4).

ДА
Х

НЕ

НЕПРИЛОЖИМО

Х*/моля
погледн
ете подолу/

Х

Х

Х

Х

Х
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Декларация за срока на валидност на
офертата (Приложение № 5).

Х

9

Декларация, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, когато е
приложимо (Приложение № 6).
Документи за доказване техническите и
професионални
способности
на
участниците: Участниците следва да
приложат доказателства за изпълнени
най-малко три услуги, еднакви или
сходни с предмета на обществената
поръчка през последните три години,
считано от датата на подаване на
офертата.
Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка
с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на
свързаност с друг участник (Приложение
№ 7).

Х

Отделен непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", в който
се съдържа ценовото предложение за
изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3,
т. 2 от ППЗОП.

Х

10

11

12
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Х

Х

* Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор
или други изисквания на възложителя и се обедини единодушно, че е налице съответствие на
документите, изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията взе единодушно решение да допусне до по-нататъшно участие следната
оферта:
1. Оферта с вх.№ 248/04.05.2017 г., постъпила в 12:15 ч. от „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр.
София.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатата оферта и
нейното съответствие с предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП,
както следва:
1. Оферта с вх.№ 248/04.05.2017 г., постъпила в 12:15 ч. от „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр.
София;
Комисията разгледа и анализира подробно представената информация и констатира, че
предлаганите услуги и условия за изпълнение на поръчката напълно съответстват на
изискванията на възложителя.
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Комисията единодушно допуска до оценка ценовото предложение на следната оферта:
1. Оферта с вх.№ 248/04.05.2017 г., постъпила в 12:15 ч. от „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр.
София.
Комисията взе решение да отвори плика с "Предлаганите ценови параметри" на участника и да
извърши оценка на ценовото предложение на следващо открито заседание на 12.05.2017 г. от
09.30 ч., което ще се проведе на адрес: София 1113, ж. к. „Изток“, ул. „Незабравка” № 25,
/ниско тяло на Парк хотел „Москва“/, офис на БФВ, като за това участниците в процедурата ще
бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Комисията приключи работа на този етап на 05.05.2017 г. в 12.20 ч.
Настоящият протокол бе изготвен и подписан от членовете на комисията на 09.05.2017 г. в
10.00 ч.

Председател:
1. Валентин Валентинов Помаков – __________________________________
(п.)
и членове:

2. Евгени Милтонов Иванов – ______________________________
(п.)

3. Надежда Станимирова Драгомирова – ______________________________
(п.)

4. Пламена Веселинова Стойкова – Николова____________________________________
(п.)

5. Светла Петкова Петкова – _______________________________
(п.)
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