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ДО 
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО СПОРТ БОКС ЕООД,  
ЕИК 204115532 
СОФИЯ, район Лозенец, жк Градина блок 12 ет. 2 ап. 8 
електронен адрес: info@mtksport.com  
 
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МИРАС КРЪСТЕВИ ООД,  
ЕИК 160069607 
Пловдив, ул. Генерал Скобелев No 4 eт. 1 
електронен адрес: krasteva@miras-sport.com 
 
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО КЕЙ ДИФУЖЪН ООД,  
ИК 130435251 
СОФИЯ, жк. Младост 3 блок 364 вх. 6 ап. 84електронен 
адрес: kotsinov@keyfashionstore.com  

 
 

ПОКАНА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР 
във връзка с 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МТО 
 
 УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, 
 Българска федерация по тенис, в качеството на Възложител по Рамково споразумение, 
желае да получи посоченото по-долу количество турнирни топки при възможно най-изгодни 
финансови условия и при предварително обявените от всеки от участниците технически 
параметри. 
 Предвид горното, моля обърнете внимание на посочените по-долу условия за 
извършване на вътрешен конкурентен подбор: 
  
 1. Предмет на поръчката:   

„Доставка на топки“ по Обособена позиция № 1 – Доставка на техническо оборудване 
  
 Общи изисквания за доставката на стоки /топки/ 
 (i) Стоките по настоящата поръчка следва да отговарят на предназначението си, на 
стандартите и на изискванията на Възложителя; 
 (ii) Стоките по настоящата поръчка следва да са неупотребявани, с устойчиви материали 
и цветове;    
 (iii) Стоките по настоящата поръчка следва да отговарят на изискванията за 
хомологираните (акредитирани) от Международната тенис федерация /ITF/ спортни брандове 
за доставка на материално-техническо оборудване;  
 (iv) Материалите, които са вложени в стоките по настоящата поръчка, не трябва да са 
третирани с вредни и/или отровни съставки. 

 
          2. Срок за изпълнение на поръчката/доставките/договора: 
          До 2 (два) дена след заявка на конкретно количество 
 
          3. Място за изпълнение на поръчката: 
          Администрацията на БФТ, София, ул. Незабравка 3 – 5; (Борисовата градина) 
 
          4.Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС:  
          (i) 69 000  (шестдесет и девет хиляди) лева без ДДС;  
          (ii) Oбщата прогнозна стойност е максимална и не може да бъде надвишавана;  
          (iii) Плащането се извършва еднократно, в сроковете по Рамковото споразумение; 
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            Забележка: 
            Изпълнителите по рамковото споразумение се задължават в офертите си, 
представени в процедурата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, да предлагат цени на артикулите, 
ненадвишаващи съответните цени на същите стоки, предложени в ценовите им 
предложения в процедурата за сключване на рамковото споразумение и които са 
неразделна част от същото; 
 
          5. Размер на гаранцията за изпълнение на договора:  
          5% (пет върху сто) от стойността без ДДС на договореното количество, платима преди 
получаване на плащането; 
 
           6. Вид и количество от необходимите артикули 
           Tурнирни тенис топки, 460 кашона или 33 120 топки 
 
           7. Критерий за оценка на офертите:  
           Най-ниска цена за кашон: оценката се извършва по начина, описан в чл. 2 ал.4 от 
Рамковото споразумение;  

 
           8. Срок и място за представяне на офертите в отговор на поканата: 
            7 (седем) календарни дни, считано от датата на получаване на поканата на електронната 
поща на всеки от участниците; 
Офертите трябва да се представят в сградата Българска федерация по тенис на ул. 
„Незабравка” № 3-5, Борисовата градина, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.; 

 
           9. Ред и начин за представяне на офертите1 
           Офертите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до 
Възложителя с изписване върху плика на административните сведения на участника, номер и 
датата на поканата, на която се отговаря. В пликът се поставят следните документи: 
           (i) Оферта, която съдържа информация за техническите характеристики на предлаганите 
артикули, както и единична цена за кашон топки; 
           NB Техническите характеристики следва да съвпадат с предложените от участника 
преди сключване на Рамковото споразумение; 
           (ii) Изрично писмено пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, което е 
различно от законния представител на изпълнителя; 
           (iii) Декларация за липса на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 
           (iv) ЕЕДОП, в случай че са настъпили съществени промени в обстоятелствата, посочени в 
ЕЕДОП, представен в процедурата по сключване на Рамковото споразумение. 
 
             10. Отваряне на офертите, ще се състои на 21 декември 2020 г. от 11.00 часа, в сградата 
на Българска федерация по тенис на ул. „Незабравка” № 3-5, Борисова градина, София като на 
отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  

 
Лице за контакти: Невена Радева, nradeva@bgtennis.bg 

 
 

Възложител: .................. ........................... 
                 д-р Георги Крумов,Представляващ УС на БФТ 

                                                           
1
 Изпълнителите по Рамковото споразумение са длъжни да подават оферта в отговор на всяка покана на 

Възложителя, в противен случай дължат неустойка в размер на 0,5% от прогнозната стойност на договора, за 
който е изпратена поканата.  
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