УТВЪРЖДАВАМ: ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ ПО ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за
доставка, с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на
българска федерация по джудо“, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

На 10.01.2020 г. в 12.30 ч., на адрес: гр. София. бул. “Васил Левски” № 75, ет. 4, в
стая № 419 на сградата на Министерство на спорта, се проведе открито заседание на
Комисия в състав:
Председател: Елиз Рушид – външен експерт;
Членове:
Весела Йорданова Ванкова - Технически сътрудник в Б Ф Джудо;
Емилия Цветанова Пенкова - Главен счетоводител Б Ф Джудо.
Назначена със Заповед № 6 /10.01.2020 г. на Президента на Б Ф Джудо, със задача
да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за възлагане на обществена
поръчка за доставка с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за
нуждите на българска федерация по джудо“.
На основание изискванията от Закона за обществени поръчки и чл. 97, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се проведе публично
заседание за поръчка по реда на глава Гладесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на
спортни артикули и екипировка за нуждите на българска федерация по джудо“.
Председателят на комисията получи от Спаска Илиева на длъжност „спортен
директор ” постъпили 2 (две) оферти, за което беше съставен и подписан приемопредавателен протокол, съглсано чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Констатирано беше, че всички оферти са представени в запечатани, непрозрачни
опаковки, ненарушена цялост, както и че не са постъпили оферти след крайния срок.
Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На публичното заседанието не присъстваха, представители на участниците

Установено бе, че в първоначално определения срок - 17:30 часа на 09.01.2020 г.,
във стая № 419 на Българска федерация по джудо, са получени определеният минимален
брой оферти, съгласно чл. 188 от ЗОП, както следва:

№
1.
2.

Оферта Вх. № /дата, час на постъпване
вх. № 1/09.01.2020 г. - 14:57 ч.

Име на участника
“СПОРТ ДЕПО” АД

вх. № 2/09.11.2020 г. -17:21 ч.

„БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД

Комисията констатира, че:
-

на

30.12.2019

г.

в

профила

на

купувача,

на

интернет

адрес

https://www.judo.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

е

публикувана

обява изх. № 263 от 30.12.2019 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 09.01.2020
година. Едновременно с това на 30.12.2019 г. под ID 9095636 на Портала за обществени
поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне офертите на участниците по
реда на постъпването им в деловодството на ”НДК- Конгресен център София” ЕАД и
обяви ценовите им предложения, както следва:
1. Участникът “СПОРТ ДЕПО” АД е направил следното ценово предложение:

За доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на българска федерация
по джудо - обща стойност по единични цени: .1 585лв. /хиляда петстотин осемдесет и
пет/ лв. без ДДС или 1902 лв. /хиляда деветстотин и два / лв с ДДС.
Всеки членове на комисията подписаха техническото предложение и ценовото
предложение на участника.
2.

Участникът „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД е направил следното ценово

предложение:
За доставка на на спортни артикули и екипировка за нуждите на българска
федерация по джудо - обща стойност по единични цени: 1800лв. / хиляда и осемстотин /
лв. без ДДС или 2160 лв. /две хиляди сто и шейсет/ лв. с ДДС.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и ценовото
предложение на участника.
Председателят уведоми че с това приключва публичната част от заседанието на
комисията. Комисията взе решение да продължи в закрито заседание и продължи своята
работата с подробно разглеждане на офертите на участниците по реда на тяхното
постъпване и установи следното:
1. Участникът “СПОРТ ДЕПО” АД, с ЕИК 175399518, със седалище и адрес на

управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1715, Район Младост,
ул. "Васил Радославов" No 6, сграда Спорт депо, ет. 3, тел.: 02 4016500, факс: 02
4016545, Ел. поща: plamen.mitov@sportdepot.bg, Интернет

стр.: www.sportdepot.bg,

представлявано от управителя КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ /съгласно извършена
справка в Търговския регистър- Агенция по вписванията/ е представил:
1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – Образец № 1.оригинал - подписан от представляващия КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ;
2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, съгласно - Образец № 2- оригинал подписана от представляващия КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ;
3. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата,

регизтрирани

в

юрисдикции

с

преференциален

данъчен

режим,

контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 3оригинал - подписана от представляващия КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 5 -

подписано от представляващия КРАСИМИР ЦОНОВ ПЕТКОВ;
5. Ценово предложение - Образец № 6, подписано от представляващия КРАСИМИР

ЦОНОВ ПЕТКОВ;
Комисията установи, че участникът е декларирал участие на подизпълнител:
„БУДОБАЛКАНИ” ООД за доставката на кимоната. Съгласно одобрената документация:
„Участниците могат да използват подизпълнители, като посочат в офертата си
подизпълнителите и дела от поръчката, който те ще изпълняват. В случай че при
изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии
за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които
те ще изпълняват. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на
посочените условия.”. Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и
7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.

Декларацията се подава и от членовете на обединението, подизпълнителите и
третите лица, на капацитета на които се е позовал участникът по отношение на
критериите, свързани техническите способности и професионалната компетентност.”.
Kомисията констатира, че участникът “СПОРТ ДЕПО” АД, въпреки че е декларирал
участието на подизпълнител не е представил необходимите документи за доказване на
липсата на обстоятелства за отстраняване.
Комисията взе единодушно решение да се изпрати запитване и съгласно чл. 97, ал.
5 от ППЗОП да предостави срок от 3 /три/ работни дни за предоставяне на липсващите
документи. Взе се решение председателят на комисията по електранна поща изпрати
запитването, така комисият премина към разглеждане на останалата оферта.
Участникът „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД, с ЕИК 131142002, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Лозенец, бул.”Черни връх” № 59 В, тел.: 02 8624226, факс:
02

8681820,

Ел.

https://www.sls.bg/,

поща: bultrade@sls.bg,

представлявано

от

Интернет

управителя

СТОИЛ

стр.: www.sportdepot.bg:
СТОИЛОВ

/съгласно

извършена справка Агенция по вписванията - Търговски регистър/ е представил:
1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – Образец № 1оригинал - подписан от представляващия СТОИЛ СТОИЛОВ;
2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, съгласно - Образец № 2- оригинал подписана от представляващия СТОИЛ СТОИЛОВ;
3. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата,

регизтрирани

в

юрисдикции

с

преференциален

данъчен

режим,

контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 3оригинал - подписана от представляващия СТОИЛ СТОИЛОВ;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 5 подписано от представляващия СТОИЛ СТОИЛОВ;
5. Ценово предложение - Образец № 6, подписано от представляващия СТОИЛ

СТОИЛОВ;
Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми
документи, посочени в обявата за събиране на офертите и приложенията към нея,
одобрени от Възложителя. Представените документи доказват, че участникът
отговаря на заложените минимални изисквания, посочени в обявата за събиране на
оферти, за изпълнение на поръчката и допуска участникът за разглеждане на
техническото предложение.
С това приключи закритото заседание на комисията и взе решение да се събере на

15.01.2020 г. в 17.00 часа.
На следващо заседение Председателя на комисията информира останалите
членове, че 11.01.2020 г. е изпратено запитването по електронна поща, като на
15.01.2020 г. с вх. №.3./15.01.2020 г., участникът е входирал необходимите документи.
На заседеанието бяха разгледани допълнителните документи на участникът “СПОРТ
ДЕПО” АД, като комисията констатира че е представена декларация за липса на
обстоятелствата за отстраняване по

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП. След обстойно

преглеждане на декларацията се установи, че същата не е подписана от лицето
представляващо участника: СТАНИСЛАВ КАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ, а от лице което не
представлява дружеството МАРТИНА КОСТЕЛЯНИК, доколкото в документацията за
участие и съгласно изискваниета на ЗОП, декларацията за липса на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.
Комисията взе решение да предлоежи на Възложителя, участникът да не бъде
допускан до разглеждане на техническото предложение и да бъде отстранен от по
нанатъшно участие във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗОП. На основнаие чл. 107, т. 1 от ЗОП,
участникът следва да бъде отстранен.
Комисията взе решение да пристъпи към подробен преглед на техническото
предложение на участника „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД и установи следното:
Техническото предложение на участника „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД е в
съответствие с изискванията, посочени в обявата за събиране на оферти и приложенията
към нея, одобрени от Възложителя, за изпълнение на поръчката. Комисията взе решение,
участникът да продължи по - нататъшното си участие.
на:

На следващ етап комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения
Участникът „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД е предложил цена за доставка на спортни

артикули и екипировка за нуждите на българска федерация по джудо - обща стойност по
единични цени: 1800,00 лв. / хиляда и осемстотин./ лв. без ДДС или 2160 лв. /две хиляди
сто и шейсет/ лв.
Възложителят е определил критерий за оценка - най-ниска цена, като участник
предложил най-ниска цена обща стойност по единични цени за доставка на спортни
артикули и екипировка за нуждите на българска федерация по джудо.
Комисията назначена със Заповед № 6 /10.01.2020 г. предлага на Възложителя,
следното класиране:

1-во място за участника „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД
Въз основа на горното:
Комисията назначена със Заповед № 6 /10.01.2020 г. предлага на Възложителя,
участникът „БУЛТРЕЙД-ЛТД” ЕООД да бъде избран за изпълнител на обществената
поръчка с предмет: „Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на
българска федерация по джудо“.
Протоколът беше изготвен на 17.01.2020 г. в един оригинален екземпляр и се
предаде на Възложителя.

Председател:
Елиз Рушид - ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ ПО ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД Външен експерт
Членове:
Весела Йорданова Ванкова – ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ ПО ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
Технически сътрудник в Б Ф Джудо;
Емилия Цветанова Пенкова – .ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ ПО ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
Главен счетоводител Б Ф Джудо.

