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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Предмет на обществената поръчка 
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на материално-техническо 

оборудване /МТО/ за нуждите на Българска федерация по тенис" по обособени позиции. 
Общият брой, асортимент и видове на оборудването и екипировката е представен в 
техническата спецификация по-долу. 

Целта на обществената поръчка е да бъде сключено рамково споразумение с до три лица, 
без да са определени всички условия по смисъла на чл. 82 от ЗОП и при изпълнение на 
условието на чл. 81, ал. 1 от ЗОП, за доставка на техническо тенис оборудване и спортни екипи, 
според нуждите на Възложителя. 

След подписване на рамково споразумение, за всеки договор на базата на конкретна 
поръчка, който предстои да бъде сключен с един от изпълнителите по рамковото 
споразумение, Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор, като отправя писмени 
покани по реда на чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП до всички лица – страна по Рамковото споразумение.  

 
2.Място и срок за изпълнение на поръчката 
2.1. Място на изпълнение на поръчката – гр.София, ж. к . „Изток”, ул. „Незабравка” № 3-5, 

Борисова градина, Български национален тенис център. 
2.2.Срокове за извършване на доставките: Доставките се извършват въз основа на сключен 

със съответния изпълнител договор за обществена поръчка по рамковото споразумение, който 
договор се сключва въз основа на покана по чл. 82, ал. 4 ЗОП, в която се съдържа конкретна 
заявка с информация за поръчваните артикули/стоки. Срокът за извършване на доставката не 
може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ дни от сключване на договора. 

Рамковото споразумение, което ще се сключи с изпълнителите, е за срок 24 /двадесет и 
четири/ месеца с опция за продължаване чрез подписване на анекс за изменение на рамковото 
споразумение в предвидените от закона случаи (виж т. 6.7. от Раздел VI от настоящата 
документация).При всички случаи срокът на рамковото споразумение не може да е повече от 4 
/четири/ години. 

 
3. Обособени позиции 
Настоящата поръчка е обособена в две позиции, както следва: 
3.1. Обособена позиция № 1 – Доставка на техническо оборудване (топки, ракети, 

конуси, мрежи, стълби, маратонки   и др.) за целите на БФТ; 
3.2. Обособена позиция № 2 – Доставка на спортни екипи (поли, панталони, тениски, 

чорапи, и др.) за целите на БФТ. 
 
4.Прогнозна стойност на обществената поръчка 
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 400 000 лв. (четиристотин хиляди 

лева) без ДДС, разделена по обособени позиции както следва: 
4.1. Обособена позиция № 1 – Доставка на техническо оборудване (топки, ракети, конуси, 

мрежи, стълби, маратонки и др.) за нуждите на БФТ – 265 000 лв. (двеста и шестдесет и пет 
хиляди лева) без ДДС; 

4.2. Обособена позиция № 2 – Доставка на спортни екипи (поли, панталони, тениски, 
чорапи и др.) за целите на БФТ – 135 000 лв. (сто и тридесет и пет хиляди лева) без ДДС. 
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Обособена позиция № 2 е „запазена”,  по смисъла на чл. 12 от ЗОП, тъй като основният 
ѝ предмет попада в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1  от 
Закона за обществените поръчки, приет с Решение № 591 от 18 юли 2016 г. на Министерски 
съвет. 

Посочените прогнозни стойности са индикативни. Възложителят не се ангажира с 
прогнозния обем, а ще заявява съгласно нуждите си.  

Всеки участник може да подаде оферта за една или и за двете обособени позиции по 
настоящата обществена поръчка. 

Към настоящия момент финансирането не е осигурено изцяло и се предвижда 
приложение на разпоредбата на чл. 114 изр. второ от ЗОП. 

 
5. Начин на плащане 
Плащането съобразно всяка отделна поръчка се извършва по банков път, в срок до 

60/шестдесет/ календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за 
извършената и приета доставка, след надлежно издадена фактура. Следва да се вземе предвид, 
че настоящата поръчка предвижда разплащане за част от доставките чрез предоставяне на 
рекламни услуги (бартер). 

Условията на бартера са следните: 
Изпълнителите по обособена позиция № 1 следва да имат готовност да предоставят не по-

малко от 12 000 за целия период от действието на рамковото споразумение, като за тях 
Възложителят се разплаща чрез предоставяне на рекламни услуги на еквивалентна стойност на 
спортна марка по избор на изпълнителя. Задължението за доставката на тези 12 000 топки е 
както следва: 8 000 топки за текущите нужди на БФТ за целия период и 4000 топки за нуждите 
на Sofia Open 2020. 

Изпълнителите по обособена позиция № 2 следва да имат готовност да предоставят 
спортни екипи на стойност не по-малко от 85 000 лева за периода на действието на рамковото 
споразумение. За тези суми Възложителят се разплаща чрез предоставяне на рекламни услуги 
на спортна марка по избор на изпълнителя.  

Горните обстоятелства се декларират в Образец № 2 от настоящата документация 
–Техническото предложение. В поканата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, отправена до изпълнителите по 
рамковото споразумение, се посочва изрично дали ще се разплаща за съответната доставка 
ефективно или чрез бартерна сделка.  

Подробности относно вида на рекламните услуги и други условия по бартера са изложени 
в Образец № 9 - Проект на рамково споразумение. 

 
6.Достъп до документацията 
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез профила на 

купувача на БФТ до документацията за обществената поръчка на следния интернет адрес: 
http://bgtennis.bg/обществени-поръчки/профил-на-купувача/обществени-поръчки 

 
ІI. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
1. Общи изисквания за доставката на стоки 
1.1.Стоките по настоящата поръчка следва да отговарят на предназначението си, на 

стандартите и на изискванията на Възложителя, включително и да са в съответствие с правилата 

http://bgtennis.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%84%D1%82/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/%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/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
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на ITF за провеждане на официални мачове от международния календар. ,   
1.2. Стоките по настоящата поръчка следва да са неупотребявани, с устойчиви материали и 

цветове, съответстващи на предназначението им. 
1.3. Стоките по настоящата поръчка, които са част от екипировка за състезание и 

тренировъчна екипировка, следва да бъдат от една и съща спортна марка, като различие се 
допуска за маратонките.Предназначението на екипировката ще бъде заявено в Поканата по чл. 
82, ал. 4 от ЗОП. 

1.4. 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, маратонки, текстил и аксесоари. 

1.5. Материалите, които са вложени в стоките по настоящата поръчка,не трябва да са 
третирани с вредни и/или отровни съставки. 

 
 2. МТО 
 2.1. Техническо оборудване 
 Стоките са групирани съгласно това дали са за състезатели по тенис или за треньорския 
щаб, както и според възрастта на състезателите. Посочената бройка е ориентировъчна и 
възложителят си запазва правото да не направи поръчки за цялото количество. Възложителят си 
запазва правото, при възникване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди, вследствие 
на което са необходими допълнителни доставки, да възложи допълнителните доставки на 
изпълнителите след надлежно изменение на рамковото споразумение по реда, предвиден за 
това.  
 

Описание Характеристики Брой 

Топки  ITF, ТЕ топка 1080 кашона 

Топки за провеждане на турнири за 
деца 8-9 години оранжева 

80 кашона 

Топки за провеждане на турнири за 
деца 9-10 години зелена 

120 кашона 

Топка за провеждане на турнири за 
деца 5-8 години червена 

80 кашона 

Друга екипировка /конуси, мрежи, 
ракети/ 

 

  

Мини Тенис мрежа 6,1 м 20 броя 

Стълба за бързина 
 

20 броя 

Кош за топки с разделител 
 

40 броя 

Треньорски пакет 
 

20 броя 

Тенис ракета 25’ 
 

100 броя 

Тенис ракета 23’ 
 

300 броя 

Тенис ракета 21’ 
 

300 броя 

Маратонки 
  Национални отбори „Купа Дейвис" мъже 40 броя 

Национални отбори  „ФедКъп“ жени 14 броя 



 

 7 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

мъже 90 броя 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

жени 60 броя 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

юноши 50 броя 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

девойки 40 броя 

 
NB Изисквания към топките 
 
- За топки за календара на БФТ: 
Моделът тенис топки трябва да е одобрен от Световната Тенис Федерация (ITF) за 

провеждане на официални тенис турнири от нейния календар, както и да са проведени поне 
два турнира от серията ATP 1000 през последната календарна година. 

- За топки за провеждане на Sofia Open 
Моделът тенис топки трябва да е одобрен от Световната Тенис Федерация (ITF) за 

провеждане на официални тенис турнири от нейния календар, да са проведени минимум два 
турнира от серията ATP 1000 през последната календарна година, както и конкретно 
доставяните топки да са придружавани от сертификат за „специална турнирна селекция”, 
съобразена с настилката на Sofia Open.  

 
2.2. Спортни екипи  
Екипите, които в рамките на конкретното събитие/състезание следва да са от една и съща 

търговска марка, с изключение на маратонките, включват изцяло или някои от следните 
артикули за съответната възрастова група и пол (когато моделите за мъже и жени се 
различават): 

- тениска/потник/блуза с яка; 
- поли/шорти; 
- горнище и долнище – за състезание (да съдържат поне два цвята от националния 

флаг); 
- горнище и долнище – за тренировка; 
- суитшърт; 
- чорапи; 
- шапки; 
 

Прогнозни бройки, видове, възрастови групи и прочие детайли са посочени в образец 2 
Техническо предложение. 

 
2.3. Маратонки – може да са от различна на екипите търговска марка. 
- за червена настилка; 
- за твърда настилка; 
- за ходене (за нуждите на Sofia Open) 
 
3. Изисквания към изпълнението 
2.1. Изпълнителите са длъжни да изпълнят поръчката качествено, в съответствие с 
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техническите си предложения и ценовото предложение, които са неразделна част от Рамковото 
споразумение, сключено с тях. 

2.2.Изпълнителите гарантират конфиденциалност относно информацията, станала им 
известна при или по повод изпълнение на задълженията им по Рамковото споразумение. 

2.3.Изпълнителите са длъжни да поддържа в наличност поне по 5 /пет/ броя от всеки 
размер на всеки артикул - предмет на доставка и в случай на необходимост от замяна на 
артикул поради дефект или при поръчка на допълнително количество - да има готовност да ги 
достави на Възложителя в срок до 24 /двадесет и четири/ часа от уведомяването за 
дефекта/поръчката. 

2.4. При възникване на проблем с осигуряването и/или доставката на стоките, 
Изпълнителите незабавно уведомяват Възложителя за това. 

 
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
1. Общи изисквания за участие 
1.1.Поръчката в частта по обособена позиция № 2 е запазена и за тази обособена позиция 

могат да участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които 
са изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗИХУ вр. с §2, т. 46 от ДР на ЗОП, чл. 12, ал. 5 и чл. 
12, ал. 6 ЗОП вр. с чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.  

В откритата процедура, включително за обособена позиция № 2, може да участва всяко 
заинтересовано лице - българско или чуждестранно, както и техни обединения, което отговаря 
на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 
прилагане на ЗОП и в другите нормативни актове, приложими с оглед предмета на 
обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата 
документация. 

Офертите, подадени по обособена позиция № 2 от трети заинтересовани лица ще  се 
разглеждат при съобразяване условията на чл. 12, ал. 7 от ЗОП и чл. 79-81 от ППЗОП. 

1.2. Участниците се представляват от своите законни представители или от 
пълномощници, които са упълномощени с изрично пълномощно за дейностите, които могат да 
извършват.  

Законните представители подписват лично документите в случаите, предвидени в ЗОП и 
ППЗОП, както и за целите на настоящата поръчка.  

1.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно лице може да участва само в 
едно обединение, като съответствието с критериите за подбор на обединението се доказват по 
реда на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.  

1.3.1. Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява 
обединението пред Възложителя, за целите на обществената поръчка. 

1.3.2. Участниците в обединението следва да уговорят солидарна отговорност при 
изпълнение на обществената поръчка. 

1.4. Участниците могат да ползват подизпълнители при изпълнение на обществената 
поръчка. Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да 
ползват подизпълнители при спазване условието на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП. 

1.5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
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1.7. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, 
определен за изпълнител, е обединение на физически или юридически лица. 

 
2. Изисквания към личното състояние на участниците 
2.1. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен участник, за когото 

преди или по време на процедурата са възникнали обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 
от ЗОП, включително когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване, 
както следва: 

2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 
307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс /чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП/; 

2.1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна /чл. 54, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП/; 

2.1.3. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 
акт, който не е влязъл в сила /чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП/; 

2.1.4. за когото е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор /чл. 54, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП/; 

2.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 
чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен /чл. 
54, ал. 1, т. 6 от ЗОП/ и  

- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 установен /чл. 54, ал. 1, т. 4 от 
ЗОП/ 

2.1.6. е налице конфликт на интереси, по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може 
да бъде отстранен /чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП/; 

2.1.7. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;   

2.1.8. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 
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2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 
за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други 
подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 
сто от стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 
заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. 

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да 
попълнят и представят в офертата си попълнен ЕЕДОП. 

2.2. Основанията по 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 и 2.1.11 /чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП/ се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Съгласно чл.40, ал.2 от ППЗОП,лицата, които 
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи са, както следва: 

 а/ при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
б/ при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 
в/ при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

г/ при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

д/ при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

е/ при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
ж/ при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
з/ в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
и/ в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 
на държавата, в която са установени. 

Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, чл. 55, ал. 3 ЗОП, както и чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, 
основанията по 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 и 2.1.11 /чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП/се 
отнасят и за лицата, различни от посочените по-горе, чийто статут им позволява да влияят върху 
дейността на участника, по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите, за 
членовете на управителните и надзорните съвети. Всеки участник е длъжен да посочи тази 
категория лица в нарочен списък /както е указано в настоящата документация/, когато по 
отношение на него такива лица съществуват. 

2.3. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани лица, за които са налице 
обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
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от тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от 
същия закон. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата1. 

2.4. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 
и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, може да докаже, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП. При наличие на основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП, Възложителят има право да не отстрани от процедурата участника, ако се докаже, че 
същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно 
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в 
която участникът е установен. 

2.5. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП се прилагат до 
изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. 

2.6. Основанията по т.2 са приложими и по отношение на подизпълнителите и третите 
лица, когато участникът е декларирал, че ще ползва подизпълнители, респективно, когато се 
позовава на капацитета на трети лица. 

 
3. Други основания за отстраняване от участие 
Съгласно чл. 107 от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, Възложителят 

отстранява от процедурата: 
3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 
3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 

3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта 
не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 

3.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. 
3.5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;  
3.6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП 
 
4.Критерии за подбор на участниците 
Участниците трябва да отговарят на критериите за подбор, както следва: 
4.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 
Не се поставят такива изисквания от Възложителя.  
4.2.Технически и професионални способности 
Участниците следва да имат опит и да са изпълнявали повече от веднъж доставки, 

еднакви или сходни с предмета* и обема** на обособената позиция, за която участват,през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

Информацията за изпълнените доставки се попълва в Раздел В, т.1 б, колона втора на 
Приложение 2 от „Единен европейски документ". Под „изпълнена" следва да се разбира тази 

                                                           
1
За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III., буква „Г“ от Приложение 2 

„Единен европейски документ за обществени поръчки". 
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доставка, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата, независимо 
от датата на възлагането й. 

** Под дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка, следва да се 
разбира опит в "обличане" на състезатели от различни възрастови групи, включително, но не 
само: доставка на облекло, готовност за замяна, дори и при липса на основания за рекламация, 
и други подобни. 

*** Под дейност, идентична или сходна с обема на настоящата поръчка, следва да се 
разбира доставка на спортно облекло в предвидените в заданието количества, срокове, видове 
и качество на облеклото 

4.3.Изисквания към икономическото и финансово състояние 
Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на обособената позиция, за която участват, в двоен размер на прогнозната стойност на 
съответната обособена позиция, за последните три приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си. Това 
обстоятелство следва да се декларира в Част IV, Раздел Б от ЕЕДОП и при необходимост, по 
искане на Възложителя по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участниците следва да имат готовност да 
предоставят доказателствата по чл. 62, ал. 1 от ЗОП. 

4.4. Изисквания към участници обединения 
За участници обединения важи разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.  
Възложителят не поставя изисквания относно правната форма, под която обединението 

ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг документ, от който да е видно 
правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 
конкретната обществена поръчка: 

4.4.1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
4.4.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
4.4.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен 

и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена 
поръчка. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане 
изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва 
да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и 
преди подписване на договора за възлагане на поръчката. 

4.5. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители 
4.5.1.Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да се 

позовават на капацитета на трети лица и да ползват подизпълнители при условията на чл. 12, 
ал. 6 от ЗОП и при съобразяване на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП. Специализираните предприятия или 
кооперации на хора с увреждания следва, при поискване от Възложителя, да имат готовност да 
представят доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 6 от ЗОП и чл. 80, ал. 4 от 
ППЗОП. 
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4.5.2. Участниците следва да се съобразят с разпоредбите на чл. 65 и 66 от ЗОП при 
използване капацитета на трети лица или на подизпълнители. Горните обстоятелства се 
удостоверяват в офертите, като се представят доказателства за поетите от третите лица и 
подизпълнителите задължения.  

4.5.3. Съответствието с критериите за подбор на третото лице или подизпълнителя се 
доказва с отделен ЕЕДОП.  

4.5.4.Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 
IV.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА 

ПОДГОТОВКА. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП 
 

1.Общи условия 
1.1. Всеки участник има право да представи само по една оферта за всяка от обособените 

позиции, на хартиен носител, изготвена на български език. Документите на чужд език се 
представят и в превод на български език. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия. Не се допуска представяне на варианти. При наличие на 
варианти, участникът се отстранява. 

1.3. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 
бъдат оформени по приложените към документацията образци. Непредоставянето на цялата 
изискуема информация или представянето на оферта, която не отговаря на изискванията, е 
основание за отстраняване от процедурата. 

1.4. Всички документи, за които не са представени оригинали /когато е допустимо/, трябва 
да са заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подписани от лицето, представляващо участника. В 
оригинал се представят всички документи, които Възложителят изисква като част от офертата, 
както и информацията, попълвана по образец на Възложителя. 

1.5.Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица 
представят съответните еквивалентни документи, съгласно изискванията на ЗОП, издадени от 
компетентен орган в държавата, в която са установени и в точен превод на български език. За 
верността на превода отговаря участникът. 

1.6. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на 
съответния участник. 

 
 2. Документи, свързани с участието в процедурата 
 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковките на 
всяка от позициите се представят поотделно окомплектовани документите по чл. 39, ал. 3 от 
ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена 
позиция № …”.  
 За всяка от опаковките важат следните правила: 

 Документите, свързани с участието в процедурата,се представят от участника в запечатана 
непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за 
прилагане на ЗОП (ППЗОП) и указанията, дадени в настоящата документация. Всеки участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка изготвя документите в съответствие с чл.39 от 
ППЗОП и съгласно изискванията на Възложителя.С подаването на оферти се счита, че 
участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на 
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валидност на офертите и с проекта на договор. 
 

Върху опаковката участникът изписва (за съответната обособена позиция, за която 
участва): 

 

Сдружение „Българска федерация по тенис” 
гр. София 1113, ж.к. „Изток”, ул. „Незабравка” №3-5, Борисова градина 

 
ОФЕРТА за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материално техническо 
оборудване /МТО/ за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособена позиция 

№ ……. 
 

наименование на участника (включително участниците в обединението /когато е 
приложимо/), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

  
 Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят по приложените в 
настоящата документация образци и се представят в опаковката. За всяка обособена позиция, 
описаните по-долу документи се представят в отделни екземпляри. 

2.1.Опаковката по т. 2 трябва да съдържа, както следва: 
2.1.1.Оферта, която включва следните документи: 
- Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на 
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член 
на обединението (когато е приложимо). 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. 
„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 

А. Подготовка на образец на ЕЕДОП 
а) Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система 

за ЕЕДОП. 
Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: 
https://ec.europa.eu/tools/espd 
Забележка: Съгласно указания на ЕК ЕЕДОП работи с последната версия на най-

разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се 
избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на 
съответния браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не 
работят на смартфони и таблетни компютри.  

б) Стопанският субект зарежда в системата предоставения на Профила на купувача XML 
файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се 
подпише с електронен подпис от съответните лица. 

Важно! Системата за ЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 
предвид което ЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 
локално на компютъра на потребителя. Представените от участниците espd-response.xml 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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могат да бъдат прегледани от Възложителя с използване на функцията за преглед в 
системата. 

Забележка: Повече информация за използването на системата за ЕЕДОП може да бъде 
намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 

Б. Извън горните случаи, един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в 
електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 
пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не 
следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

В. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. 
нар. „времеви печат”, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, 
към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.  

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за ЕЕДОП, при 
предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

Относно подписването на ЕЕДОП всеки участник може да намери повече информация в 
рубриката „Въпроси и отговори” на сайта на АОП (http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

2.1.2.Техническо предложение(в същата непрозрачна опаковка), съдържащо: 
а)Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 

и изискванията на Възложителя - съгласно Образец № 2, от настоящата документация 
/оригинал/; 

б)Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, когато е приложимо2 
(свободен текст, оригинал); 

в) Декларация по чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП (свободен текст, оригинал когато е приложимо). 
2.1.3.Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

от……. (името на участника) за ….. (предмет на обществената поръчка и обособената 
позиция, за която участва). В плика се поставя ценовото предложение на участника 
/оригинал/,съгласно Образец № 4, от настоящата документация и съгласно указанията и 
забележките в тях. 

2.1.4.Опис на представените документи, подписан от участника /оригинал/Образец № 3 
 
 
3. Подаване. Срокове 
3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от 

упълномощено от него лице – лично или чрез пощенска/куриерска услуга, с препоръчана поща, 
с обратна разписка. Пратената по пощата/чрез куриер оферта, следва да постъпи в 
деловодството на БФТ преди крайния срок за подаване.  

3.2. При приемане на офертата върху опаковката ще се отбележат поредния номер, датата 
и часа на получаването и данните ще се запишат във входящ регистър, за което на приносителя 
ще се издаде документ. 

3.3.Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците 
оферти, представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана, прозрачна опаковка 
или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се записват във входящия регистър. 

                                                           
2
Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП, участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията, които подлежат на оценяване. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
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3.4. Офертите трябва да се представят в сградата Българска федерация по тенис на ул. 
„Незабравка” № 3-5,Борисова градина, всеки работен ден от 10:00ч. до 17:00 ч. 

3.5.Краен срок за представяне на офертите – съгласно срока посочен в 
обявлението.След този срок оферти няма да се приемат от Възложителя. 

 
4. Указания за попълване на ЕЕДОП  
4.1. Общи указания3 
4.1.1.В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от Възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 

4.1.2. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва 
капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП за съответната 
обособена позиция, за която участва.  

4.1.3. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние, 
или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за 
някое от лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, 
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 
лице, което може самостоятелно да представлява участника. 

4.1.4.Участник, който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече 
трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от 
третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са 
налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът попълва Раздел В 
„Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако 
полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по 
чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно 
раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за 
подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване. 

4.1.5.Участник, който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече 
подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 
дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за 
отстраняване от процедурата. Участникът попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, 
чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е 
попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан 
от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно 
раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за 
подбор“ съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 

4.2. Деклариране на обстоятелствата относно личното състояние и доказване при 
условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП 

                                                           
3
 Моля да се вземе предвид, че указанията важат за една обособена позиция /ОбП/. ЕЕДОП се попълва за всяка 

ОбП, за която се участва, включително за подизпълнителите и капацитета на трети лица. Оферта по една ОбП, в 
която липсват посочените реквизити, независимо че по друга ОбП са налични, ще бъде отстранявана.  
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4.2.1. Декларирането на обстоятелствата относно личното състояние на участника става 
като се попълни част ІІІ от ЕЕДОП.  

4.2.2. В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди 
за следните престъпления: 

а. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 
б. Корупция – по чл. 301–307 от НК; 
в. Измама – по чл. 209–213 от НК; 
г. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани стерористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 
д. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК; 
е. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а-159г от НК. 
В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194–208, чл. 213 а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–260 от НК. 
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при 

наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления по чл. 172 

и чл. 352–353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП.  
При отговор „Да“ участникът посочва: 
• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 
• Срока на наложеното наказание. 
4.2.3. Обстоятелствата по раздел ІІІ т.2.3 и т.2.4. се декларират в част ІІІ от ЕЕДОП, буква Г 

„Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени съгласно националното 
законодателство.“  

Деклариране на липсата на основания за отстраняване в Част ІІІ от ЕЕДОП, буква Г става 
като е достатъчно да бъде отбелязано (зачертано) единствено „НЕ“, без да се изписват самите 
основания. Посочват се националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

4.2.4. При наличие на някое обстоятелство се изписва изрично наличното обстоятелство.  
а) Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54 от ЗОП или посочените от 

Възложителя основания по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е 
предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП 
и се прилагат доказателства. 

б) Когато за участник е приложимо изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, това обстоятелство се 
описва подробно в част ІІІ от ЕЕДОП, буква Г „Други основания за изключване, които могат да 
бъдат предвидени съгласно националното законодателство“ и се посочват националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация. 

4.3. Деклариране на икономическо и финансово състояние и доказване в случаите по чл. 
67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП 
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4.3.1. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването за 
реализиран минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на съответната обособена 
позиция, в двоен размер на прогнозната стойност на обособената позиция, за последните три 
приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или 
започнал дейността си. При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 
6 ЗОП, изискването се доказва с копия от годишните финансови отчети на участника и справка 
за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

4.4. Деклариране на технически и професионални способности и доказване в случаите по 
чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП 

4.4.1. В част ІV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, 
т. 1б) от ЕЕДОП участникът представя списък на услугите, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.При 
поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, се представят 
доказателства за извършените доставки. 

 
5. Указания за подготовка на техническото предложение 
5.1. Техническото предложение съдържа документите съгласно раздел IV, т. 2.1.2. от 

настоящата документация и се изготвя съгласно приложените образци. 
5.2. Участникът посочва конкретните предложения за изпълнение на поръчката и 

представя изискуемите документи в съответствие с предварително обявените изискванията на 
Възложителя, като може да предостави и допълнителна информация, която счита за 
необходима с оглед доказване спазването на условията по документацията за обществената 
поръчка. 

5.3. Срокът на валидност на офертата е период от време, през който участникът е обвързан 
с условията, предложени в неговата оферта. Срокът за валидност на офертата не може да бъде 
по-кратък от срока на рамковото споразумение, като това обстоятелство се декларира съгласно 
Образец № 4. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите 
до сключване на рамково споразумение по съответната обособена позиция. 

5.4. С оглед деклариране на обстоятелствата,че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, Възложителят предоставя следната информация:  

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които произтичат от българското законодателство,на: 

а) относно задълженията за данъци и осигуровки – Национална агенция по приходите: 
интернет адрес – www.nap.bg; информационен телефон на НАП – 070018 700; 

б) относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: 
www.mlsp.government.bg;Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. 
„Дондуков“ № 3; 

в) относно задълженията, свързани с опазването на околната среда: Министерство на 
околната среда и водите, гр.София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, интернет адрес: 
www.moew.government.bg. 

 
6. Указание за изготвяне на ценовото предложение 

http://www.nap.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
http://www.moew.government.bg/
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6.1. Ценовото предложение за съответната обособена позиция се изготвя по образец, част 
от документацията за обществената поръчка. 

6.2. Стойностите в ценовото предложение за съответната обособена позиция се посочват в 
български лева, без ДДС. Посочва се единична цена за стока/артикул и крайна обща цена за 
посочените максимални бройки от съответната стока/артикул. Варианти не се допускат. 

6.3. Където е предвидено, стойността в цифри се изписва и словом. 
6.4. При несъответствие между стойността в цифри и изписаната с думи, за вярна се 

приема стойността, изписана с думи. 
6.5. Аритметични грешки не се коригират от Възложителя/Комисията за разглеждане на 

офертите и са основание за отстраняване на участника. 
6.6. Участник, чието ценово предложение надхвърля прогнозната стойност на съответната 

обособена позиция, за която участва, ще бъде отстранен незабавно. 
 

V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
1. Критерии за възлагане на обществената поръчка 
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и изискванията на 

Възложителя, посочени в документация за участие, назначената комисия извършва класация, 
въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта” по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-
ниска цена”. 

Предложенията на участниците за всяка обособена позиция се класират по низходящ ред 
въз основа на предложената обща цена, като участникът, предложил най-ниска обща цена, 
попадаща в обхвата на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, се класира на 
първо място. 

Възложителят подписва рамково споразумение с до три лица, които отговарят на 
критериите за подбор, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на 
Възложителя и съответно са предложили четирите най-ниски цени. 

 
VI. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ 

1. Отваряне на офертите 
1.1. Отварянето на офертите ще с състои  съгласно часа и датата посочени, в обявлението 

в сградата на БФТ на ул. „Незабравка” № 3-5.При промяна в датата, часа или мястото за 
отваряне на офертите участниците биват уведомявани чрез профила на купувача най-малко 48 
часа преди новоопределения час. 

1.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване.Преди отваряне на офертите упълномощените лица 
представят на Комисията изрично писмено пълномощно от законния/те представител/и на 
участника (в оригинал), което остава в досието на поръчката. 

1.3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 
за всяка от обособените позиции поотделно, оповестява тяхното съдържание и проверява за 
наличието на отделна запечатана, непрозрачна опаковка /плик/ с надпис „Предлагани ценови 
параметри". Най-малко трима от членовете на Комисията подписват техническото предложение 
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".  



 

 20 

1.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

1.5. С тези действия приключва публичната част от заседанието на Комисията. 
 
2. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
2.1. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и 
съставя протокол за тези си действия. 

2.2. При установяване на липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, Комисията ги посочва в протокола по чл.54, ал. 7 
от ППЗОП, който се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача. 

2.3. Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация в срок от пет работни дни от получаване на 
протокола. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 
участие. 

2.4. След изтичането на срока по предходния абзац, Комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

 
3. Разглеждане на техническите предложения 
3.1. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  
3.2. Техническите предложения се разглеждат и проверяват относно тяхното съответствие 

с предварително обявените условия. 
3.3. Офертите за обособена позиция № 2 на трети заинтересовани лица, които не попадат 

в обхвата на чл. 12 ЗОП, се разглеждат само ако няма три допуснати оферти на лицата по чл. 12, 
ал. 1 от ЗОП. 

 
4. Отваряне, разглеждане на ценовите предложения. Оценяване и класиране. 
4.1.Ценовото предложение на участник, чието техническо предложение не отговаря на 

законовите изисквания и изискванията на Възложителя, не се отваря. 
4.2.Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

Комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 
отварянето. 

4.3.Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. 
4.4.На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  
4.5.Ценовите предложения се проверяват относно тяхното съответствие с изискванията на 

Възложителя. 
4.6.Към оценяване съобразно избрания критерий за възлагане се пристъпва след 

приключване на проверката по чл. 72 от ЗОП (при наличие на основания за това). 
4.7.За обособена позиция № 2, ако, въпреки съответствието на участниците по чл. 12 от 

ЗОП с изискванията за лично състояние, критериите за подбор и съответствието на техническите 

apis://Base=NARH&DocCode=109180&ToPar=Art54_Al2&Type=201/
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предложения със закона и изискванията на Възложителя, тези участници са предложили 
варианти на цени или ценово предложение, надвишаващо прогнозната стойност на ОбП, 
същите биват отстранявани, а Комисията има право да продължи с т. 1 от настоящото по 
отношение на офертите на третите заинтересовани лица, ако такива са подадени.  

4.8.Тримата класирани на първите места за съответната обособена позиция участници 
биват определени за изпълнители на обществената поръчка. 

4.9. За изпълнители по съответната обособена позиция се определят участниците, за които 
са изпълнение следните условия: 

4.9.1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 
54, ал. 3 от ЗОП, и отговарят на критериите за подбор; 

4.9.2. Офертите на участниците са с трите предложени най-ниски цени. 
 
5. Обявяване на резултатите от проведената процедура 
В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола на Комисията по чл. 106 ЗОП, 

Възложителят издава решение за определяне на изпълнители, с които да се сключи рамково 
споразумение или за прекратяване на процедурата, при наличие на основания за това. 

Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му, като в него се 
посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача. Когато решението не е 
получено от участника по някой от начините, посочени в раздел VIII, т. 2 от настоящата 
документация,Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението 
се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 
6. Сключване на рамково споразумение. Изменение 
6.1. Възложителят сключва с определените до трима изпълнители рамково споразумение, 

при условие че при подписване на рамковото споразумение определените изпълнители: 
а) изпълнят задълженията по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно представят: 
- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство/а за съдимост; 
- За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника; 
- За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията4. 
6.2. Когато участник, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, то той представя 

съответните еквиваленти на документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентните 
органи на държавата, в която участникът е установен.  

6.3. Възложителят не сключва рамково споразумение с участник, определен за 
изпълнител, който: 

а) откаже да сключи договор /за отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен 
ако неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно./; 

б) не изпълни някое от условията по т.6.1. или 
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
6.4. В случаите по т. 6.3Възложителят може да процедира по реда на чл. 77,ал. 2 от ППЗОП. 

                                                           
4
Всички необходими документи се представят в оригинал или нотариално заверено копие и следва да бъдат в 

срока на тяхната валидност, а тези, които нямат срок на валидност, следва да бъдат издадени не по-рано от един 
месец преди датата на подписване на договора. 
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6.5.Рамковото споразумение съответства изцяло на проекта на рамково споразумение, 
приложен в документацията. Промени в проекта на рамковото споразумение се допускат по 
изключение, когато са изпълнени условията по чл.116 от ЗОП и съгласно т. 6.7. от настоящото. 

6.6. Възложителят сключва рамковото споразумение в едномесечен срок след влизането в 
сила на решението за определяне на изпълнители или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнители. 

6.7. Преди изтичане срока на рамковото споразумение, страните могат да изменят същото 
само в хипотезите, определени в закона, а именно: 

Изменението не може да променя предмета на рамковото споразумение и не може да 
продължава срока на рамковото споразумение над законово установените 4 години. 
Измененията могат да обхващат: 

а) извършване на допълнителни доставки, които не са предвидени в първоначалната 
обществена поръчка, но поради непредвидени обстоятелства е необходимо тяхното 
осъществяване, а смяната на изпълнителя: 

- е невъзможна, поради икономически или технически причини, включително изисквания 
за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или 
съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и 

- би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и 
обслужването или дублиране на разходи на възложителя;  

б) възникне необходимост от изменение по причини, които Възложителят не е могъл да 
предвиди въпреки полагане на дължимата грижа.   

Ако в някоя от горните хипотези се стигне до изменение на рамковото споразумение, и 
това доведе до увеличаване на цената, то увеличението не може да надвишава 50% съгласно 
чл.116, ал.2 от ЗОП; 

б) замяна на изпълнителя с нов изпълнител при наличие на някоя от следните хипотези: 
- първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението рамковото 

споразумение (напр. прекрати дейността си, загуби разрешително, лиценз или друг 
формулирано от закона правно основание, въз основа на което извършва дейността си, загуби 
правото си на изключителен представител или вносител и т.н.); 

- налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 
първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна 
на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито 
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия: 

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той 
отговаря на първоначално установените критерии за подбор; 

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на рамковото 
споразумение и не цели заобикаляне на закона. 

 
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. 
 
1. Сключване на договор за обществена поръчка в резултат на рамково споразумение 
1.1.Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с 

определените по рамковото споразумение изпълнители и сключва договор въз основа на 
рамковото споразумение с участника, определен за изпълнител на съответния договор.  
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1.2. Офертите, представени от изпълнителите в рамките на вътрешния конкурентен избор, 
се оценяват по критерий „най-ниска цена”. 

1.3. 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 същите. 

1.4. Възложителят отправя покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП за представяне на оферти, 
съобразно конкретно възникналите му нужди от доставки на техническо оборудване и спортни 
екипи, като тази покана задължително се изпраща до всички изпълнители по съответната 
обособена позиция и съдържа: 

- Срок и място за подаване на офертите в отговор на поканата; 
- Вид и количество от необходимите артикули; 
- Прогнозна стойност; 
- Срок на изпълнение на договора; 
- Срок за извършване на доставките; 
- Начин на разплащане. 
1.5. Изпълнителите са длъжни да подават оферта в отговор на всяка покана на 

Възложителя.Цената на предлаганото техническо оборудване и спортни екипи не може да 
надхвърля цената на съответния артикул, заложена в ценовото предложение, което 
изпълнителят е представил в процедурата за сключване на рамково споразумение.  

1.6. Офертите следва да се представят в запечатана непрозрачна опаковка, адресирани до 
Възложителя с изписване върху опаковката на административните сведения на участника, 
номера и датата на поканата, на която отговаря. Опаковката съдържа: 

- Оферта по образец; 
- Изрично писмено пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, което не е 

законов представител на изпълнителя; 
- Декларация за липса на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 
1.7. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите става по реда на Раздел VIот 

настоящата документация, като Възложителят сключва договор по реда на чл. 109 от ЗОП с 
предложилия най-ниска цена за заявените стоки, а ако той откаже да сключи договор – с 
класирания на второ място като подал втора най-ниска ценова оферта.  

1.8. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 
поръчка въз основа на рамково споразумение, при условие че при подписване на договора 
определеният изпълнител: 

а) изпълни задълженията по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно представи: 
- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство/а за съдимост; 
- За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника; 
- За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; 
б) декларации по чл. 42 и 59 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – представят 

се по Образец № 7 и Образец № 8къмнастоящата документация. Когато участникът, определен 
за изпълнител, е юридическо лице, декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които го 
представлява/т. 

В случай че участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо 
лице, декларация се представя за всяко юридическо лице, което е включено в обединението. 
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1.9. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор; 
б) не изпълни някое от условията по т.1.8. или 
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
1.10. В случаите по т. 1.9.Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта 

за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник 
за изпълнител. 

За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 
обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно. 

 
VIII. ДРУГИ 
 
1.Разяснения по документацията 
Съгласно чл.33, ал. 1 от ЗОП, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения 

по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка, до 10 дни преди 
изтичане на срока за получаване на офертите. Възложителят публикува разясненията в профила 
на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. 

Възложителят няма да предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 
законовоопределения срок.  

 
2.Обмен на информация 
Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденция, 
представени на чужд език, се представят задължително и в превод на български език. 
Работният език за изпълнение на поръчката е български. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните допустими начини: 

 а) по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
участника адрес; 

 б) чрез куриерска служба; 
 в) по факс; 
 г) по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и 

електронен подпис; 
Забележка: Съобщението, изпратено по електронен път, се счита за получено, 

независимо дали е генерирано потвърждение за доставянето му, от момента на 
постъпването му в информационна система, индивидуализирана чрез адреса на 
електронната поща, посочен от кандидата или участника. С оглед правната сигурност и 
избягването на спорове за факта и времето на получаването, участниците следва да 
настроят посочените от тях електронни пощенски кутии да генерират автоматично 
известие за доставяне на съобщенията. Независимо дали такива настройки бъдат 
направени или не, за получаването на съобщението се прилага чл. 10, ал. 1 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис – от постъпването му в електронната поща 
на кандидата или участника. 

 д) чрез комбинация от тези средства. 
3. За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП, както и тези на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите (по въпроси, 
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касаещи сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договора за 
обществена поръчка). 

 
 
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Образец № 2 

 
*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 
с предмет 

 
„Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите  

на Българската федерация по тенис" за обособена позиция № …….. 
от 

 
........................................................................ (наименование на участника) със седалище и адрес 
на управление: .........................................................................,ЕИК 
........................................................, представляван от …………………………………………………………. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура за сключване 

на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите на Българската федерация по 
тенис", подписаният(те),представляващ(и) и управляващ(и),…………………...заявявам(е) следното: 

 
Желая(ем) да участвам(е) в открита процедура, като предлагам(е) изпълнение на 

обособена позиция № ……от обществената поръчка съгласно условията на документацията и 
настоящото предложение. 

Заявяваме, че: 

1. Ще изпълнявам(е) доставките в уговорените срокове, които не може да са по-дълги от 
10 дни от сключването на конкретен договор. 

2. Декларираме, че приемаме условията в проекта на рамково споразумение и, в случай 
че бъдем избрани за изпълнители, ще сключим рамковото споразумение по надлежен начин, 
като в него следва да бъдат включени всички точки от нашето предложение. 

3. Задължаваме да отстраняваме за своя сметка всички отклонения от показателите, 
породили се от фабричен дефект или повреда, и непредизвикани от неправилна експлоатация 
на стоките/артикулите. 

4. Декларираме, че приемаме предвидената в проекта на рамково споразумение 
неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет на сто/ от съответната прогнозна стойност на 
конкретната поръчка, при наличие на някое от следните условия: 

- в случай че сме избрани за изпълнител по рамковото споразумение, да не подадем 
оферта в отговор на писмена покана или посочената цена надвишава дадената от нас при 
участието ни в открита процедура; 
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 - доставените стоки/артикули не съответстват на предложените в офертата ни. 
5. Предлаганите от нас артикули са със следните технически параметри: 
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Техническо оборудване (за обособена позиция № 1) 
 

Описание Характеристики Брой 

Предложение на участника 
модел, характеристики, цвят и 

гаранционен срок  

/ако е приложимо/ 

Топки  ITF, ТЕ топка 1080 кашона  

Топки за провеждане на турнири 
за деца 8-9 години оранжева 

80 кашона 
 

Топки за провеждане на турнири 
за деца 9-10 години зелена 

120 кашона 
 

Топка за провеждане на турнири 
за деца 5-8 години червена 

80 кашона 
 

Топка за провеждане на Sofia 
Open ITF, Special Tournament Edition 

56 kaшона 
 

Друга екипировка /конуси, мрежи, 
ракети/ 

 

  
 

Мини тенис мрежа 6,1 м 20 броя  

Стълба за бързина 
 

20 броя  

Кош за топки с разделител 
 

40 броя  

Треньорск ипакет 
 

20 броя  

Тенис ракета 25’ 
 

100 броя  

Тенис ракета 23’ 
 

300 броя  

Тенис ракета 21’ 
 

300 броя  

Маратонки 
  

 

Национални отбори „Купа Дейвис" мъже 40 броя  

Национални отбори  „ФедКъп“ жени 14 броя  
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Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

мъже 90 броя 
 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

жени 60 броя 
 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

юноши 50 броя 
 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

девойки 40 броя 
 

 
Спортни екипи (за обособена позиция № 2)  
 

Основен артикул Подвид/категория Възраст 
Брой за 

две 
години 

Предложение на участника 

  
    

Екипи национални отбори 12 – 18 години 
  

Треньори Горнище мъже/жени 60 
 

  Долнище мъже/жени 60 
 

  Тениска мъже/жени 60 
 

  Шорти мъже/жени 60 
 

  Поли мъже/жени 20 
 

Състезатели Горнище деца/юноши 160 
 

  Долнище деца/юноши 160 
 

  Тениска деца/юноши 480 
 

  Шорти деца/юноши 80 
 

  Поли деца/юноши 80 
 

Екипи национални отбори „Купа Дейвис" и „ФедКъп“ 
  

Мъже - четири участия 
за две години 

горнище/национално мъже 40 
 

от август 2020-август 
2022 /очаквани 4 
участия/ 

долнище /национално мъже 40 
 

  горнище/тренировъчно мъже 20 
 

  долнище/тренировъчно мъже 20 
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  Тениски мъже 100 
 

  Шорти мъже 60 
 

  Шапки мъже 15 
 

  Чорапи мъже 80 
 

Жени - две участия за 
две години 

горнище/национално жени 14 
 

по 1 участие на година долнище /национално жени 14 
 

  горнище/тренировъчно жени 10 
 

  долнище/тренировъчно жени 10 
 

  Тениски жени 30 
 

  Потник жени 30 
 

  Полички жени 20 
 

  Шорти жени 10 
 

  Шапки жени 24 
 

  Чорапи жени 24 
 

  зимно яке жени 14 
 

Екипи национален отбор – Плажен тенис 
  

Три отбора по 2 съст. 
Мъже + Три отбора по 
2 съст. Жени  

горнище/национално мъже/жени 28 
 

Треньор - 1 бр. долнище /национално мъже/жени 28 
 

  Тениски мъже/жени 52 
 

  Потник мъже/жени 28 
 

  Полички мъже/жени 28 
 

  Шорти мъже/жени 28 
 

  Шапки мъже/жени 52 
 

Два отбора юноши + 
Два отбора Девойки  

горнище/национално 18 г. 16 
 

  долнище /национално 18 г. 16 
 

  Тениски 18 г. 32 
 

  Потник 18 г. 16 
 

  Полички 18 г. 16 
 

  Шорти 18 г. 16 
 



 

 30 

  Шапки 18 г. 32 
 

Два отбора юноши + 
Два отбора Девойки  

горнище/национално 14 г. 16 
 

  долнище /национално 14 г. 16 
 

  Тениски 14 г. 32 
 

  Потник 14 г. 16 
 

  Полички 14 г. 16 
 

  Шорти 14 г. 16 
 

  Шапки 14 г. 32 
 

Участници/съдии - 
еднократно 

Тениски мъже/жени 280 
 

  
    

Турнира „Sofia Open“  /съдии на линия, подавачи, доброволци/ 
  

 За две издания на 
турнира 

Чорапи 
 

440 
 

  горнище подавачи юноши/девойки 90 
 

  шорти подавачи юноши/девойки 90 
 

  тениска подавачи юноши/девойки 180 
 

  анцуг съдии горнище мъже 90 
 

  анцуг съдии долнище мъже 90 
 

  тениска съдии мъже 180 
 

  анцуг съдии горнище жени 60 
 

  анцуг съдии долнище жени 60 
 

  тениска съдии жени 120 
 

  шапка съдии + доброволци мъже/жени 290 
 

  шапка подавачи юноши/девойки 90 
 

  тениска доброволци мъже/жени 140 
 

  
    

 
Забележка: Образецът на предложението за изпълнение на поръчката важи само за една обособена позиция. Не е позволено представянето 
на едно предложение за двете обособени позиции. Участниците следва да попълнят и предоставят само таблицата по обособената позиция, 
за която участват! 



 
31 

6. Декларирам, че стоките/артикулите, които предлагаме да доставяме, отговарят 
на предназначението си, на стандартите и на изискванията на Възложителя. 

7. Декларирам, че стоките/артикулите, които предлагаме да доставяме, са нови и 
неупотребявани, с устойчиви материали и цветове. 

8. Декларирам, че стоките/артикулите, които предлагаме да доставяме, отговарят 
на изискванията за оторизираните от Международната федерация по тенис /ITF/ 
спортни брандове за доставка на оборудване,Маратонки, текстил и аксесоари. 

9. Декларирам, че материалите, които са вложени в стоките, които предлагаме да 
доставяме, не са третирани с вредни и/или отровни съставки. 

10.  
С подаване на настоящата оферта направените от мен/нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от ……… /словом/ месеца, считано от датата, която е 
посочена за крайна дата за получаване на офертите (съгласно изискванията на 
Възложителя в документацията за участие). Ако бъда(ем) определен(и) за изпълнител, 
настоящата оферта ще остане обвързваща за мен/нас за целия срок на рамковото 
споразумение. 

 
 
 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни.           
 
 

……… 2020г. Подпис и печат: 
 .................................  

(длъжност и име) 
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Образец № 3 
 

Опис на представените документи, подписан от участника /оригинал/. 
 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите на 
Българската федерация по тенис" по обособена позиция ……………. 

 

 

№ 
Съдържание 

Прилага се в 
оригинал/ 

копие 

№ страници 
на 

документите 
от - до 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Дата: ......................... Подпис  и печат:......................... 
 (име и фамилия на представляващия участника) 
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Образец № 4 
 

 
Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

/в отделна запечатана непрозрачна опаковка/ 
от 

 
................................................................................................................................., 

(пълно наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ................................................................ 

…………………………….., ЕИК/Булстат………………………………. 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет  
„Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите на 

Българската федерация по тенис" по обособена позиция № ….. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите на 
Българската федерация по тенис", подписаният(те),представляващ(и) и/или 
управляващ(и)…………………………………………………………………………………………………………,заявява
м(е) следното: 

Желаем да участваме в процедурата за обособена позиция № …..при условията, 
посочени в документацията на поръчката. 

Предлагаме обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 
……………………… /словом/, формирана по цени за стока/артикул, както следва: 

 
Техническо оборудване (за обособена позиция № 1) 
 

Основен артикул 
Брой за две 

години 
единична цена 

без ДДС 
обща цена без ДДС 

Топки - ОБЩО 1080 кашона 
 

 

Топки за провеждане на турнири за деца 
8-9 години 80 кашона 

 
 

Топки за провеждане на турнири за деца 
9-10 години 120 кашона 

 
 

Топка за провеждане на турнири за деца 
5-8 години 80 кашона 

 
 

Мини тенис мрежа 20 броя 
 

 

Стълба за бързина 20броя 
 

 

Кош за топки с разделител 40броя 
 

 

Треньорски пакет 20броя 
 

 

Тенис ракета 100броя 
 

 

Тенис ракета 300броя 
 

 

Тенис ракета 300броя 
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Маратонки 

 
 

 

Национални отбори „Купа Дейвис" - 
мъже 

40 броя 
 

 

Национални отбори  „ФедКъп“ - жени 14 броя 
 

 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ - мъже 

90 броя 
 

 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ - жени 

60 броя 
 

 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ - юноши 

50 броя 
 

 

Турнир „Sofia Open“  /съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ - девойки 

40 броя 
 

 

 
Спортни екипи (за обособена позиция № 2)  

 

Основен артикул Подвид/категория Възраст 
Брой за 

две 
години 

единична 
цена без 

ДДС 

обща цена 
без ДДС 

Екипи национални 
отбори 12 – 18 години 

   
  

Треньори горнище мъже/жени 60   

  долнище мъже/жени 60   

  тениска мъже/жени 60   

  шорти мъже/жени 60   

  поли мъже/жени 20   

Състезатели горнище деца/юноши 160   

  долнище деца/юноши 160   

  тениска деца/юноши 480   

  шорти деца/юноши 80   

  поли деца/юноши 80   

Екипи национални 
отбори „Купа Дейвис" и 
„ФедКъп“ 

   
  

Мъже - четири участия 
за две години 

горнище/национално мъже 40  
 

от август 2020-август 
2022 /очаквани 4 
участия/ 

долнище /национално мъже 40  
 

  горнище/тренировъчно мъже 20   

  долнище/тренировъчно мъже 20   

  тениски мъже 100   

  шорти мъже 60   

  шапки мъже 15   

  чорапи мъже 80   

Жени - две участия за 
две години 

горнище/национално жени 14  
 

по 1 участие на година долнище /национално жени 14   

  горнище/тренировъчно жени 10   

  долнище/тренировъчно жени 10   

  тениски жени 30   

  потник жени 30   



 
35 

Основен артикул Подвид/категория Възраст 
Брой за 

две 
години 

единична 
цена без 

ДДС 

обща цена 
без ДДС 

  полички жени 20   

  шорти жени 10   

  шапки жени 24   

  чорапи жени 24   

  зимно яке жени 14   

Екипи национален 
отбор Плажен тенис 

    
 

Три отбора по 2 съст. 
Мъже + Три отбора по 2 
съст. Жени  

горнище/национално мъже/жени 28  
 

Треньор - 1 бр. долнище /национално мъже/жени 28   

  тениски мъже/жени 52   

  потник мъже/жени 28   

  полички мъже/жени 28   

  шорти мъже/жени 28   

  шапки мъже/жени 52   

Два отбора юноши + Два 
отбора Девойки  

горнище/национално 18 г. 16  
 

  долнище /национално 18 г. 16   

  тениски 18 г. 32   

  потник 18 г. 16   

  полички 18 г. 16   

  шорти 18 г. 16   

  шапки 18 г. 32   

Два отбора юноши + Два 
отбора Девойки  

горнище/национално 14 г. 16  
 

  долнище /национално 14 г. 16   

  тениски 14 г. 32   

  потник 14 г. 16   

  полички 14 г. 16   

  шорти 14 г. 16   

  шапки 14 г. 32   

Участници/съдии - 
еднократно 

тениски мъже/жени 280  
 

       

Турнира „Sofia Open“  
/съдии на линия, 
подавачи, доброволци/ 

    
 

 За две издания на 
турнира 

чорапи  440  
 

  
горнище подавачи 

юноши/дево
йки 

90  
 

  
шорти подавачи 

юноши/дево
йки 

90  
 

  
тениска подавачи 

юноши/дево
йки 

180  
 

  анцуг съдии горнище мъже 90   
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Основен артикул Подвид/категория Възраст 
Брой за 

две 
години 

единична 
цена без 

ДДС 

обща цена 
без ДДС 

  анцуг съдии долнище мъже 90   

  тениска съдии мъже 180   

  анцуг съдии горнище жени 60   

  анцуг съдии долнище жени 60   

  тениска съдии жени 120   

  шапка съдии + доброволци мъже/жени 290   

  
шапка подавачи 

юноши/дево
йки 

90  
 

  тениска доброволци мъже/жени 140   

       

 
Забележка: Образецът на ценовото предложение важи само за една обособена позиция. Не е 
позволено представянето на едно ценово предложение за двете обособени позиции. 
Участниците следва да попълнят и предоставят само таблицата по обособената позиция, 
за която участват! 

 
3. Заявяваме, че сме обвързани с предложените с настоящото цени за целия срок 

на рамковото споразумение. 
4. Цените включват всички разходи за изпълнение на доставката, мита, данъци, 

такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на 
поръчката.  

5. Приемам(е) начина на плащане, а именно в български лева, по банков път, в 
срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен 
протокол за съответната доставка и издаване на данъчна фактура от Възложителя. 

  
……… 2020г. Подпис и печат: 

 .................................  
(длъжност и име) 
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Образец № 5 
ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 
 
 

№ ……./……… 2020 г.  
 

Днес…………2020 г. в гр. София, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № 
-……/………..2020 г. на Изпълнителния директор на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО ТЕНИС": 

 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“, Булстат 000708469, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Изток“, ул. „Незабравка“ № 3-5, 
представлявано от Генералния секретар Катерина Любенова Генова, наричано по-долу 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на 
………………….,определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ с 
уникален номер …………… в Портала за обществените поръчки, наричано по-долу за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
 
          се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за нуждите на Българската 
федерация по тенис" 

 
Страните се споразумяха за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да извърши "Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ 
за нуждите на Българската федерация по тенис", подробно описани в техническите 
изисквания и спецификации и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от договора. 

(2)  За краткост предметът на настоящия договор /чл. 1, ал. 1/ ще се нарича 
“доставка”. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката при условията на направените от него  
ценово и техническо предложения, неразделна част от договора.  

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Настоящият договор се сключва за сумата от ………………….. лв.без ДДС. 
При извършване на всяка доставка, заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната сума за доставената стока, съобразно ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор.  

(2)Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 60 /шестдесет/ 
календарни дни след извършване на доставката (с двустранно подписани приемо-
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предавателни протоколи) и издаването на фактура, по банков път по следната банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ………………………………………..  
IBAN: ………………………………………..  
BIC:…………………………………………  
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в банковата му сметка в срок от 7 (седем) дни, считано от 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(4) Договорената цена по ал. 1 е окончателна и не подлежи на актуализация за 
срока на настоящия договор. 

(5) При извършване на банков превод за дата на плащането се счита датата на 
депозиране на платежното нареждане в банката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на чл. 8. 

(7) При определените в рамковото споразумение условия и размери, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставката ефективно, а чрез 
бартерна сделка – предоставяне на рекламни услуги на посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
спортна марка.  

 
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.3. (1)Доставките се извършват по заявените в поканата по чл. 82, ал. 4 ЗОП 
вид и бройки артикули/стоки. Срокът за извършване на доставката не може да бъде по-
дълъг от 10 /десет/ дни от сключване на настоящия договор. 

(2) Мястото на изпълнение е гр.София, ж. к . „Изток”, ул. „Незабравка” № 3-5, 
Борисова градина и на други, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 

съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 
(2) Да извършва проверка във всеки момент относно качеството на изпълнение 

на договора, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 (4) Да получи неустойка в размера, определен в чл. 12, ал. 1 от настоящия 
договор. 

(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай че такива има. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора, посочен в чл. 
1, да откаже приемането на изпълнението и заплащането на част или на цялото 
възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 
договора. 



 
39 

 Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
 (1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в 
срокове съгласно настоящия договор или съгласно рамковото споразумение по 
отношение на бартерната сделка.  

(2) Да определи упълномощено/и лице/а по настоящия договор, които следят за 
своевременното и качествено извършване на доставката. 
 (3) Упълномощените лица по договора: 

1. Оказват съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му предоставят необходимата 
информация и достъп до помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Приемат с приемо-предавателен протокол извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
работа по изпълнение на договора. 
            (4) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) При точно изпълнение на доставката да получи уговореното възнаграждение 

при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. 
(2) При доставка на определеното в рамковото споразумение количество МТО, 

да получи в замяна рекламни услуги на спортна марка по негов избор. 
(3) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 
документи за изпълнение. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 
(1) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата 

му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 
договор. 

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

(3)В случай че е посочил подизпълнител/и в офертата си, да сключи 
договор/договори за подизпълнение с тях в срок от 7 (седем) дни от сключване на 
настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-
дневен срок. 
 (4) Да осигури свои упълномощени представители, които да подпишат приемо-
предавателните протоколи, удостоверяващи приемането на доставката.  

(5) Да поддържа в наличност по 5 /пет/ броя от всеки размер на всеки артикул, 
предмет на доставка на настоящия договор и в случай на необходимост от замяна на 
артикул поради дефект или от поръчка на допълнително количество, да извърши 
доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 24 /двадесет и  четири/ часа от уведомяването за 
дефекта/поръчката. 

 
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 8. Приемането на доставените артикули се извършва с подписване на 
приемо-предавателен протокол от упълномощени за целта представители на страните, 
удостоверяващ доставката. 
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Чл. 9.След извършване на доставката, протоколът се подписва в 2 екземпляра от 
упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица и е основание за издаване на 
фактурата и съответно извършване на плащането по чл. 2, ал. 2 от договора. 

Чл. 10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 
 

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.11.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството на артикулите, предмет на 

доставката, за целия срок на договора. 
(2)В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме 

действия при получаване на заявка за възникнал проблем от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за отстраняването му.  
 (3) Времето за отстраняване на възникнал проблем е до 24 /двадесет и четири/ 
часа след констатирането на проблема. 

(4) Всички разходи по отстраняването на проблем или дефект, както и 
транспортирането им от местоположението им до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) За обезпечаване изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 
гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на Военната академия; 
- банкова гаранция; 
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(6) Гаранцията за обезпечаване изпълнение е в размер на ......................... /...(  с 

думи)           ) лева, представляващ 2% (два процента) от стойността на договора без 
ДДС, и се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на договора във форма на 
……………………………..……………………. 

Чл. 15. Когато като гаранция за обезпечаване изпълнение се представя 
парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 
IBAN:  
BIC: 
 

 (7) Когато като гаранция за обезпечаване изпълнение се представя банкова 
гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 
следните изисквания: 

7.1.1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че е 
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 
задържане на Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора по този Договор. 

7.1.2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора 
плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост 
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 



 
41 

(8) Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, 
както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, 
от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил. 

(9) В случай че банката, издала гаранцията, е обявена в несъстоятелност, изпадне 
в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост отнеме й се лиценза, или откаже да 
заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) 
работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
банкова институция. 
(10) При гаранция обезпечаваща изпълнението на договора под формата на 
застраховка 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е 
в оригинал с подпис и печат на Застрахователя и указани данни на Застрахователя, 
Застрахованият (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната 
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с 
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

2. Възложителя е Бенефициент по застрахователната полица.  
3. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 

от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).  
4. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка на Застрахования (Изпълнител 
по договора). 

5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен 
размер. 

6. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано 
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица. 

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно 
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил 
частично или изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални 
възражения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението. 

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви 
и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. При удължаване срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора е длъжен да 
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно 
записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 
застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица 
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата 
следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна 
полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.  
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9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента 
да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други 
документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието, то да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 
обстоятелства: 

- изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);  

- връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Възложителя договор и всички други необходими документи свързани с 
него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга 
информация, която е защитена със закон. 

Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане 
на застрахователната полица като гаранция обезпечаваща изпълнението на договора. 

(11)Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(12)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията обезпечаваща изпълнение на 
договора, без да дължи лихви, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от деня на 
приключване на договора, в случай че липсват основания за задържането й от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще освободи гаранцията обезпечаваща изпълнение, без да 
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
 (13)Освобождаването на Гаранцията обезпечаваща изпълнение се извършва, както 
следва: 

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора;  

2. В случай че гаранцията обезпечаваща изпълнение е под формата на 
банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на 
документа за учредяването й; 

3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено 
уведомление до Застрахователя. 
 (14) 1. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по 
Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал 
спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. 
2. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранцията. 
 (15) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора изцяло или 
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частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 
размер. 
 (16) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията обезпечаваща 
изпълнението на договора и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе 
усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави 
документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, съответно застраховка. 

(17) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
гаранцията обезпечаваща изпълнение на договора са престояли при него 
законосъобразно. 
 

VII. НЕУСТОЙКИ 
 Чл.12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне забава в изпълнение на някое от 
задълженията си по настоящия договор,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0,05 % от възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от договора за всеки ден 
забава, но не повече от 5% /пет процента/ от размера на това възнаграждение.  
 (2) При забавено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащане по чл. 2, ал. 2, той дължи 
неустойка в размер на 0,05 % за всеки ден забава, но не повече от 5% /пет процента/  
от стойността на забавеното плащане. 

(3)Изплащането на неустойки по ал. 1 и ал. 2 не лишава изправната страна по 
договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените 
размери на общо основание. 

 
VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 13. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

Чл. 14. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

Чл. 15. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. 
 Чл.16. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.17. Настоящият договор се прекратява: 
(1)С изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1; 
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
(5) С окончателното му изпълнение; 
(6) По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 
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(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 
обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с 
писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.           

Чл.18.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 
30 (тридесет) работни дни; 

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци; 

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
(5) Бъде обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 
 

Х.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 19. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
Чл.20. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението на договора и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 
валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, електронна поща или чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна. 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес. 

Чл.21. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване пред съответния 
компетентния съд в Република България. 

Чл.22. За  всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл.23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от Закона за 
обществените поръчки. 
 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
от страните. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Технически изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:   
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ  
ПО ТЕНИС"  
    
..................................................................   ………………………  
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Образец № 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на свързаност с друг участник във възлагането 

(по  чл. 101, ал. 11 от ЗОП)  
 

Подписаният/ата ………………………………………………………..………………………………………….., 
 (трите имена) 

с ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане за чужд гражданин …………………....................……………………… и 
лична карта №/паспорт № ……………………………………………………………………………………………. 

(номер на документа, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………..………………,  
(длъжност) 

на …………………………………………………………..…………………………… 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет„Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за 
нуждите на Българската федерация по тенис" за обособена позиция № ….. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М ,  Ч Е :  
 

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 
……… 2020 г. Подпис и печат: 

 .................................  
(длъжност и име) 
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Образец № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *  
по  

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 
 

 Долуподписаният/долуподписаната: ..........................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за  
установяване на самоличността .............................................., 
постоянен адрес: ..........................................................., 
гражданство/а: ............................................................., 
документ за самоличност: ..................................................., 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 І. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се 
конкретната категория1): 
  държавни глави, ръководители на правителства,  
 министри и заместник-министри или помощник-министри; 
  членове на парламенти или на други законодателни органи; 
 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други 
висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо 
обжалване освен при изключителни обстоятелства; 
  членове на сметна палата; 
  членове на управителни органи на централни банки; 
  посланици и управляващи дипломатически мисии; 
  висши офицери от въоръжените сили; 
  членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни  
предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; 
  кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на 
райони и председатели на общински съвети; 
  членове на управителните органи на политически партии; 
  ръководители и заместник-ръководители на международни организации, 
членове на  управителни или надзорни органи в международни организации или лица,  
изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. 
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 
  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2  
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):............................................................. 
  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от  
ЗМИП. 
 ІІ. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се 
конкретната категория): 
  съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала; 
1
 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и  

доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз 
и в международни организации. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
  
 Долуподписаният/долуподписаната: 
 1. ......................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за  
установяване на самоличността ............................................, 
дата на раждане: ........................................................., 
гражданство/а: ..........................................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди 
граждани без постоянен адрес на територията на Република България): ......, 
в качеството ми на: 
 законен представител 
 пълномощник 
на ........................................................................ 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  
             юридическото лице или видът на правното образувание) 
с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър ....................., 
вписано в регистъра при .................................................., 
Д Е К Л А Р И Р А М: 
 І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо 
лице/правно образувание са следните физически лица: 
 1. ......................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ......................., дата на раждане: ......................., 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: ..........................................................., 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: .............................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за  
чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
........................................................................., 
което е2: 
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  
дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на  
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на  
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................; 
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне  
състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, 
 ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права  
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  
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упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми,  
осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,  
съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява  
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол  
над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  
чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с  
предходно посочените; 
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция,  
сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени  
в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да  
се установи друго лице като действителен собственик; 
 друго (посочва се) ............................. 
Описание на притежаваните права: ......................................... 
.......................................................................... 
 2. ....................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: .................., 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: .........................................................., 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: ............................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди  
граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
........................................................................., 
което е3: 
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  
дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на  
приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на  
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................; 
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне  
състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване  
на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно  
§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права  
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 
 осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,  
съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,  
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява  
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол  
над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  
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чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с  
предходно посочените; 
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция,  
сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени  
в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да  
се установи друго лице като действителен собственик; 
 друго (посочва се) ....................................................... 
Описание на притежаваните права: .......................................... 
........................................................................... 
 ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или  
непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо  
лице/правно образувание, са: 
 А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява  
контрол4: 
 ........................................................................., 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  
             юридическото лице или видът на правното образувание) 
седалище: ................................................................., 
(държава, град, община) 
адрес: ..................................................................., 
вписано в регистър ......................................................., 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: ................... 
Представители5: 
1. ......................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на  
раждане: ................................................................., 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: ............................................................ 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
 държавата по гражданството: .............................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди  
граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
2. ......................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ......................, 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: ............................................................ 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: .............................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за  
чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
........................................................................., 
или адрес: ............................................................... 
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(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
Начин на представляване: ................................................. 
(заедно, поотделно или по друг начин) 
 Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява  
контрол6: 
 ........................................................................, 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  
           юридическото лице или видът на правното образувание) 
седалище: ..............................................................., 
(държава, град, община) 
адрес: .................................................................., 
вписано в регистър ......................................................, 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................... 
Представители7: 
1. ......................................................................, 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ..............., дата на раждане: .............................., 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: ........................................................... 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: ............................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за  
чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
2. ......................................................................, 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ................., дата на раждане: ............................, 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: ........................................................... 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  
държавата по гражданството: ............................................., 
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за  
чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):  
.......................................................................... 
Начин на представляване: ................................................. 
(заедно, поотделно или по друг начин) 
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 
........................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на  
раждане: ................................................................, 
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 
гражданство/а: .........................................................., 
постоянен адрес на територията на Република България: 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2  
от ЗМИП: 
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1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране  
на неверни данни. 
 
ДАТА: ............................            ДЕКЛАРАТОР: .................. 
(име и подпис) 
  
Указания: 
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на  
§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 
 
§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица,  
което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или  
друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието  
име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, 
и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания  
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен 
процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго 
правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или 
посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, 
чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за 
оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни 
международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по 
отношение на собствеността. 
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава  
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго 
правно образувание. 
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 
акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание 
принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола 
на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически 
лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също 
физическо лице/лица. 
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски 
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и 
съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на 
доверителна собственост, действителният собственик е: 
а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 
собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да 
бъде определено; 
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е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 
други средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – 
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с 
посочените в т. 2. 
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са 
номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 
юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен 
собственик. 
(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за 
пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо 
влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 
решения за определяне състава на управителните и контролните органи, 
преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси 
от съществено значение за дейността му. 
(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху 
юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез 
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, 
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи 
като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че 
установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен 
собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш 
ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите 
действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1. 
 
____________ 
1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото  
е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в  
международни организации.  
2 Отбелязва се вярната хипотеза. 
3 Отбелязва се вярната хипотеза. 
4 В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са  
повече от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата  
информация по т. II.A за всяко едно от тях. 
5 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се 
попълва необходимата информация за всеки един от тях. 
6 В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече 
от едно, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б 
за всяко едно от тях. 
7 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се 
попълва необходимата информация за всеки един от тях. 
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Образец № 9 
ПРОЕКТ! 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

№ ……./……… 2020 г.  
 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на спортна 
екипировка и аксесоари за нуждите на Българската федерация по тенис" по 
обособени позиции 

Днес…………2020 г. в гр. София, между 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“, Булстат 000708469, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Изток“, ул. „Незабравка“ № 3-5, 
представлявано от Генералния секретар Катерина Любенова Генова, наричано по-долу 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

1. ……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на …………………., 

2.……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на …………………., 

3. ……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на …………………., 

определени за изпълнители по обособена позиция № 1: Доставка на 
техническо оборудване (топки, ракети, конуси, мрежи, стълби и др.) за целите на 
БФТ, 

както и между  
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“, Булстат 000708469, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Изток“, ул. „Незабравка“ № 3-5, 
представлявано от Генералния секретар Катерина Любенова Генова, наричано по-долу 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

1. ……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на …………………., 

2.……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на …………………., 

3. ……………………………., със седалище и адрес на управление: …………………,  ЕИК 
……………….., представлявано от ……………………………… в качеството му/й на …………………., 

определени за изпълнители по обособена позиция № 2: Доставка на спортни 
екипи (поли, панталони, тениски, чорапи, Маратонки и др.) за целите на БФТ, 

след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 
18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ с уникален номер …………… в 
Портала за обществените поръчки, наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛИ от 
друга страна, 

се сключи настоящото рамково споразумение за възлагане на обществена 
поръчка. 
 

Страните се споразумяха за следното: 
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І. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приема срещу 

възнаграждение да извърши „Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ 
за нуждите на Българската федерация по тенис", подробно описано в техническите 
изисквания и спецификации, техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и 
ценовите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които са неразделна част от рамковото 
споразумение. 

(2)  Количествата на артикулите, които подлежат на доставка, както и редът и 
условията на доставките, ще се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните от него 
покани при провеждането на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от 
ЗОП за сключване на договори въз основа на настоящото рамково споразумение.  

 
ІІ. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕДЕН ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН 

ИЗБОР И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 
 Чл. 2. (1) Настоящото рамково споразумение е такова, при което не са 
определени всички условия съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП. 
 (2) На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена 
покана ведно с образец на оферта и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1 от ЗОП за доставка на  МТО до всички ИЗПЪЛНИТЕЛИ по съответната обособена 
позиция по рамковото споразумение, за всеки договор, който възнамерява да сключи.  
 (3) В поканата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва: 

- Срок и място за подаване на офертите в отговор на поканата; 
- Вид и количество от необходимото техническо оборудване или спортни екипи; 
- Прогнозна стойност; 
- Срок на изпълнение на договора; 
- Срок за извършване на доставките; 
- Начин на разплащане. 
(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането 

на офертите по критерий „най-ниска цена”, който ред е подробно описан в Раздел VI от 
документацията за участие. 

(5) Единичните цени на стоките/артикулите, предлагани в офертите за сключване 
на конкретен договор, не могат да бъдат по-високи от единичните цени, съдържащи се 
в съответните ценови предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, въз основа на които са 
определени за изпълнители по настоящото рамково споразумение.  
 

ІІІ. СРОКНА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НАЧИНИ НА РАЗПЛАЩАНЕ 
Чл.3. (1)Настоящото рамково споразумение се сключва за срок от 24 (двадесет и 

четири)месеца и влиза в сила от датата на подписването му. 
(2) Срокът на рамковото споразумение може да бъде продължен само в 

предвидените от закона случаи или когато е възникнала необходимост от 
допълнителни доставки, които не са предвидени в първоначалната обществена 
поръчка, а смяната на изпълнителя:i) е невъзможна, поради икономически или 
технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна 
съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с 
първоначалната поръчка, и ii) би предизвикала значителни затруднения, свързани с 
поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на 
възложителя. 
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Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща за част от доставените стоки чрез 
предоставяне на рекламни услуги на спортна марка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
офертата му, подадена въз основа на покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП. 

(2) По обособена позиция № 1, стоките по ал. 1 са тенис топки, които не могат да 
са по-малко от 8 000 за текущата дейност на БФТ и 4000 за нуждите на Sofia Open, за 
всяка година от действието на настоящото споразумение. 

(3)По обособена позиция № 2, стоките по ал. 1 са спортни екипи от всякакъв вид, 
чиято стойност e в размер на 85 000 лева без ДДС за целия период на договора.  

(4)Рекламните услуги по ал. 1 се състоят в поставяне на банери на съответната 
спортна марка с минимални размери 3х1 м. на всички спортни събития, на които БФТ е 
главен организатор.  

(5) Във всяка покана, отправена до ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ по Рамковото споразумение 
по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично посочва начина на разплащане 
с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ефективно чрез паричен превод или при условията на настоящата 
клауза.  

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ да изпълняват в срок и без отклонения 

съответните дейности по настоящото рамково споразумение и на сключваните въз 
основа на него договори. 
 Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
 (1) Да осигури на всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ информацията, необходима 
им за качественото извършване на доставките.  

(2) Да не разкрива на трети лица информация за ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, станала му 
известна при или по повод изпълнението на настоящото рамково споразумение и на 
сключваните въз основа на него договори. 
 Чл.7. Всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ има право: 

Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 
документи за изпълнение. 

Чл.8. Всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ e длъжен: 
(1)За срока на действие на рамковото споразумение, както и на договорите, 

сключени въз основа на него: 
- да доставя нови, неизползвани и качествени стоки/артикули; 
- да извършва доставките в срок и съобразно условията, предвидени в 

конкретния договор, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение, както 
и съгласно техническото си предложение за изпълнение на поръчката, което е 
неразделна част от настоящото; 

- да подава оферта в отговор на всяка писмена покана за сключване на 
конкретен договор, като предлаганите в офертата му цени не могат да надвишават 
предложените от него по време на откритата процедура; 

- да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му 
известна при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящото рамково 
споразумение и сключваните въз основа на него договори, както и да не използва тази 
информация с цел да облагодетелства себе си или трети лица; 
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- при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията му, 
да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно; 

Чл. 9. Конкретните права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са уредени подробно в Раздел IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
СТРАНИТЕ от приложения проект на договор. 

 
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя изискване за внасяне на гаранция за 
добро изпълнение към момента на подписване на рамковото споразумение.  

(2) Гаранция за добро изпълнение се дължи при подписване на всеки отделен 
договор за поръчка, съобразно приложения проект за договор.  

 
VI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

Чл.11.Всички уведомления, направени между страните по рамковото 
споразумение, следва са в писмена форма чрез писмо, факс или по електронен път, на 
български език. Приемането на доставените артикули се извършва с подписване на 
приемо-предавателен протокол от упълномощени за целта представители на страните, 
удостоверяващ доставката. 

Чл. 12. (1) Съобщението, изпратено по електронен път, се счита за получено, 
независимо дали е генерирано потвърждение за доставянето му, от момента на 
постъпването му в информационна система, индивидуализирана чрез адреса на 
електронната поща, посочен от кандидата или участника.  

(2)С оглед правната сигурност и избягването на спорове за факта и времето на 
получаването, участниците следва да настроят посочените от тях електронни пощенски 
кутии да генерират автоматично известие за доставяне на съобщенията. Независимо 
дали такива настройки бъдат направени или не, за получаването на съобщението се 
прилага чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис – от 
постъпването му в електронната поща на кандидата или участника. 
 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.13.Никоя от страните по рамковото споразумение не отговаря за 

неизпълнение, причинено вследствие на непреодолима сила, по смисъла на чл. 306, 
ал. 2 от Търговския закон. 

Чл. 14. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в 
забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима 
сила.  

Чл. 15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения, се спира. 

 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Чл.16. Настоящото рамково споразумение се прекратява: 
(1)По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
(2)След изтичане на срока му, в случай че същият не е продължен, или до 

изразходване на предвидения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ресурс за вида доставки за 
съответния период; 

(3) По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки. 
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Чл.17.При неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията по 
рамковото споразумение и по сключените въз основа на него договори, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящото рамково 
споразумение със съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ с двуседмично предизвестие. Под 
„системно лошо изпълнение”се разбира допускането на повече от три нарушения на 
което и да е задължение, произтичащо от настоящото споразумение или на сключен 
въз основа на него договор.  

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение без 
предизвестие, когато съответният ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

(1)По каквато ида било причина бъде лишен от правото да упражнява дейността 
си съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци на доставените стоки/артикули; 

(3) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

(4) Бъде обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение, 
когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на настоящото рамково споразумение, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено 
уведомление незабавно след настъпване на обстоятелствата.  

Чл. 20. Всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ може да прекрати настоящото рамково 
споразумение с едномесечно писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при неизпълнение на задълженията по споразумение от страна на ВЪЗЛОЖОТЕЛЯ или 
системно незаплащане на предвидените в договорите по настоящото рамково 
споразумение възнаграждения. 

 
Х.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.21. Изменение на сключеното рамково споразумение се допуска по 
изключение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, съгласно 
предвиденото в чл. 3, ал. 2 от настоящото или когато: 

- възникне необходимост от изменение по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа.   

- възникне необходимост от замяна на някой от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ с нов 
изпълнител при наличие на някоя от следните хипотези:i) първоначалният 
ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението рамковото споразумение 
(напр. прекрати дейността си, загуби разрешително, лиценз или друг формулирано от 
закона правно основание, въз основа на което извършва дейността си, загуби правото 
си на изключителен представител или вносител и т.н.);ii) налице е универсално или 
частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на 
правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито 
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия: 

аа) за новия ИЗПЪЛНИТЕЛ не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор; 
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бб) промяната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не води до други съществени изменения на 
рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона. 

Чл.22. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на рамковото споразумение или договорите, сключени въз основа на 
него и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, са валидни, 
когато са изпратени по пощата с обратна разписка, електронна поща или чрез куриер 
срещу подпис на приемащата страна. 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес. 

Чл.23. Всички спорове по рамковото споразумение ще се уреждат чрез 
преговори между страните и с допълнителни споразумения, а при непостигане на 
съгласие ще се отнасят за решаване пред съответния компетентния съд в Република 
България. 

Чл.24. За  всички неуредени в настоящото споразумение въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл.25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от настоящото рамково споразумение, на трета страна, освен в случаите 
по чл. 117 от Закона за обществените поръчки. 
 

Настоящото рамково споразумение се сключи в ………………. еднообразни 
екземпляра, по един за всяка от страните. 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
…………………………………………………………………………. 
Лица за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ: 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………………………. 
 
Неразделна част от настоящото рамково споразумение са: 

1. Технически изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

 


