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ПРОТОКОЛ  

 

На 21 декември 2020 г.,  в изпълнение на Заповед № 017-4/26.11.2020 г. на 
представляващия УС на БФТ в качеството му на Възложител за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с 
предмет „Доставка на топки по Обособена позиция № 1 – Доставка на техническо 
оборудване”,  

започна работа комисия в състав: 
Председател: Ана Велкова, адвокат 
Членове: 1. Даниел Ангелов, Отговорник „Спорт и програми”; 

2. Мария Раденкова, Технически сътрудник 

 
Съгласно цитираната по-горе заповед, Комисията започна работата си на 

21.12.2020 г. в 11:00 ч. 
На публичното заседание на Комисията присъстват следните лица (име и 

длъжност): 
Николай Ненов, представител на Спорт бокс ЕООД;  
 

 Председателят на Комисията запозна присъстващите със Заповедта за 
назначаване на Комисията и протокола за предаване на оферти по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП. 
 В посочения от Възложителя срок са постъпили 4 (четири) броя оферти, както 
следва: 

№ 
по 

ред 
Входящ № Дата Час Участник 

1. 123 16.12.2020 13.50 Спорт бокс ЕООД 

2. 124 18.12.2020 11.15 Мирас Кръстеви ООД 

3. ххх ххх ххх ххх 

 
С обявяване на протокола, председателят и членовете на Комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
Комисията констатира, че офертите са подадени в запечатани, непрозрачни 

опаковки, с посочени върху тях данни, в съответствие изискванията на Възложителя 
като разглеждане на офертите ще е по реда на чл. 181 ал. 2, и действията на Комисията 
ще са по реда на чл. 61 ППЗОП 

Председателят на Комисията отвори офертите, по реда на тяхното постъпване, 
оповести тяхното съдържание и показателите за оценка съгласно методиката 
утвърдена от Възложителя и тъй като процедурата се провежда по реда на чл.181, ал.2 
от ЗОП и на основание чл. 61 точка 2 ППЗОП, всяка страница от техническото и 
ценовото предложение на участниците се подписа от членовете на Комисията. 

I. Офертата на Спорт бокс ЕООД, съдържа: 
1. Декларация по чл. 54 и 55 от ЗОП, подписана от представляващия дружеството-

участник; 
2. Техническо предложение; 
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3. Ценово предложение, поставено в нарочен запечатан плик. 
 

II. Офертата на Мирас Кръстеви ООД съдържа: 
1. Декларация по чл. 54 и 55 от ЗОП, подписана от представляващия 

дружеството-участник; 
2. Техническо предложение; 
3. Ценово предложение, поставено в нарочен запечатан плик. 

 
Комисията обявява ценовите предложения на участниците: 
за Спорт бокс ЕООД: 
„Обща ценова оферта: 59709.63лева без ДДС, от които 50 7553.18 лева по 

фактура, 8 956.44 срещу реклама”; 
за Мирас Кръстеви ООД: 
„цена за кашон 117.90 лева без ДДС”; обща цена не е посочена. 
 
Комисията обяви, че след оценка за офертите, ще се произнесе с решение за 

определяне на изпълнител. 
 
Комисията приключи публичната част от заседанието в 11.31 часа и 

продължи работата си в закрито заседание. 
 
 
Председател: 
 
Членове:  ............................................ 
 
   ............................................ 
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ 
на Председател на комисията - Ана Велкова, адвокат 

 
Представеното от участника Спортс Бокс ЕООД предложение не отговаря на 

изискванията на Възложителя, материализирани в поканата за участие във вътрешно 
конкурентния подбор. Аргументите ми за това твърдения са следните: (i)не е посочена 
единична цена за кашон; (ii)  предложене начин на разплащане, който се различава от 
заявения от Възложителя, а именно: разплащане чрез пари, а не срещу предоставяне на 
реклама от Възложителя; Изборът на разплащане е право на Възложителя и той изрично е 
посочил своя избор в изпратената покана. Последица от посочените отклонения от 
изискванията на Поканата е това, че предложената от участника оферта е несъвместима с 
изискванията на Възложителя и следователно не следва да бъде разглеждана. Участникът 
следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие в този вътрешен конкурентен подбор. 

 
Председател:  
Ана Велкова, адвокат 
Дата: 28.04.2021г. 


