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BG-София:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

V: Мотиви

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
-- Извън списъка

Решение номер 017 от дата 08.06.2020 г. 

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000708469
BG411, Българска федерация по тенис, ул. Незабравка 3 - 5, За: Ана Велкова, адвокат, България 1113, София, Тел.: 089460-0016, E-mail:
ani.velkova@sd-legal.com, Факс: 02988-2652
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://bgtennis.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Друг: Спорт

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Открита процедура

ІI.1)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

Наименование
Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособени позиции

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)
Доставки
Описание на предмета на поръчката
Доставка на техническо оборудване (топки, ракети, конуси, мрежи, стълби и др.) и доставка на спортни екипи (поли, панталони, тениски, чорапи,
маратонки и др.)

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
доставка над прага на чл. 20 ал. 1 буква "б"

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която еV.3)
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983701&newver=2&_ga=GA1.2.1963085473.1584457875&__cfduid=d95ed8686e61941d353d75c2ee2934ce11592242033&_gid=GA1.2.1178079654.1592242051&PHPSESSID=31184a08fc1c9ed0524e784dc1ab0bd4&header=&header=print
mailto:ani.velkova@sd-legal.com


VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

VIII: Възложител

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02
9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗОП
Дата на изпращане на настоящото решение
12.06.2020 г. 

VII.4)

Трите имена
Георги Асенов Крумов

VIII.1)

Длъжност
Представляващ УС на БФТ

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

