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

www.volleyball.bg

тел: +359 2 902 6440

ПРОТОКОЛ
№2
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, 12.05.2017 г. , в 09.30 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 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" и публикувано обявление в регистъра на
АОП № 03994-2017-0004, 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;
На откритото заседанието не присъстваха представители на участниците.
Информацията за отваряне на ценовите предложения на допуснатия до този етап
участник е публикувана на 05.05.2017 г. на „Профила на купувача":
http://www.volleyball.bg/profil-na-kupuvacha.html в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на
допуснатата оферта, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 3-то от ППЗОП.
Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. № 248/04.05.2017 г., постъпила
в 12:15 ч. от „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр. София, съдържащ - ценово предложение за
изпълнение на обществената поръчка с предложена цена 189 613,76 (сто осемдесет и
девет хиляди шестстотин и тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС.
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С това откритата част от заседанието на комисията приключи.
Комисията продължи работата си на закрито заседание като започна проверка на
ценовата оферта на участника за съответствие с условията и изискванията на
възложителя и констатира, че същата е коректно попълнена съгласно документацията за
участие и в ценовото предложение няма допуснати аритметични грешки. Ценовото
предложение не надвишава разполагаемия финансов ресурс на Възложителя.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията направи следното класиране на
участниците въз основа на критерий „най-ниска цена“.
На първо място участник Кей Дифужън ООД, гр. София, ЕИК 130435251, с оферта с
вх. № 248/04.05.2017 г., постъпила в 12:15 ч., с предлагана цена 189 613,76 (сто
осемдесет и девет хиляди шестстотин и тринадесет лева и седемдесет и шест стотинки)
без ДДС.
С оглед на гореизложеното и на основание на направеното класиране, и на
основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на първо място участник.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 15.05.2017 г. в
12.30 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.)

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗДЛ
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