
 Деловодна информация

Партида на възложителя: 2757 Поделение:

Изходящ номер:  от дата:

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:
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Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
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да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 29/06/2020 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 02757-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Решение номер: 017-1 От дата: 26/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Българска федерация по тенис Национален регистрационен номер: 000708469

Пощенски адрес: ул. Незабравка 3- 5-

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: адв. Ана Велкова Телефон: +359 89460-0016

Електронна поща: ani.velkova@sd-legal.com Факс: +359 2985-3785

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://bgtennis.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35

II: Административна информация:

II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 017 От дата: 08/06/2020 (дд/мм/гггг)

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 02757-2020-0002

ІIІ: Правно основание:

Чл. 100, ал. 1 от ЗОП

т. :

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация

VI: Допълнителна информация

VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо): 

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

https://www.aop.bg/static/e_sender_e.pdf
https://bgtennis.bg/
https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35


Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.2.2) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП от ЗОП – срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна
информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата;
Жалбата по чл. 197, ал. 1 от ЗОП (срещу действия или бездействия на възложителя, с
които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-
дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от
датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение: 29/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

VII.1) Трите имена:(Подпис) Георги Асенов Крумов VII.2) Длъжност: Представляващ УС на БФТ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

не

 Раздел I: Възлагащ орган/възложител (както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Официално наименование: Българска федерация по тенис Национален регистрационен номер: 000708469

Пощенски адрес: ул. Незабравка 3 - 5

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: Ана Велкова, адвокат Телефон: +359 89460-0016

Електронна поща: ani.velkova@sd-legal.com Факс: +359 2988-2652

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://bgtennis.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на
условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално 
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

http://www.cpc.bg/
http://simap.ted.europa.eu/
https://bgtennis.bg/
https://bgtennis.bg/menu.php?t_id=35


II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на материално техническо оборудване /МТО/ за
нуждите

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 18400000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:
Доставки

II.1.4) Кратко описание: 
Доставка на техническо оборудване (топки, ракети, конуси, мрежи, стълби и др.,
маратонки); Доставка на спортни екипи (поли, панталони, тениски, чорапии др.) за
целите на БФТ.

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез: 7

TED eSender
Друг начин на изпращане: 7 
Влизане в TED eSender: 7 TED14 Потребителско влизане в TED eSender: 7  
Справка за обявления: 7 2020 - 983881 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-281211 (напр. 2015/S 123-123456)   Номер на обявлението
в РОП: 983881
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 7:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното
обявление

Номер на раздел: II.1.1
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
за нуждите;

Да се чете: 
за нуждите на БФТ

Номер на
раздел:

II.2.1

Обособена
позиция
номер: 2

Доставка на
техническо
оборудване
(топки, ракети,

Част от текста,
която трябва
да се промени:

Вместо: 
за нуждите;
Доставка на техническо
оборудване (топки, ракети,

Да се чете: 
за нуждите на БФТ;
Доставка на техническо
оборудване (топки, ракети,
конуси, мрежи, стълби и
др., маратонки)

Номер на раздел: II.2.3
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
rp, Coorar, x. K.
,,t43ro(", yn. ,,He3aopaB]
{a" N!3-5, BoprcoBa rpaAtHa
-
El',rr.apcKrl Haqr{oHa,reH
TeHr,rc UeHrcp

Да се чете: 
гр. София, ул. Незабравка 3
- 5 (Борисовата градина),
Български национален тенис
център

Номер на раздел: II.2.14
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
Изпълнителят трябва да има
готовност да предостави не
по-малко от 10 000 тенис
топки, за които

Да се чете: 
Изпълнителят трябва да има
готовност да предостави не
по-малко от 12 000 тенис
топки за целия период на



Възложителят ще се разплаща
посресдством предоставяне
на рекламни услуги на
еквивалентна стойност на
марка, посочена от
изпълнителя

договора, от които 8 000 -
за преките нуджди на БФТ и
4000 - за провеждане на
SofiaOpen2020. За
стойността на тези 12 000
топки Възложителят ще се
разплаща посредством
предоставяне на рекламни
услуги на еквивалентна
стойност на марка, посочена
от изпълнителя.

Номер на раздел: II.2.1

Обособена позиция
номер: 2

Доставка на
спортно
облекло

Част от текста, която
трябва да се
промени:

Вместо: 
за нуждите

Да се чете: 
за нуждите на БФТ

Номер на раздел: II.2.4

Обособена позиция
номер: 2

Доставка на
спортно
облекло

Част от текста, която
трябва да се
промени:

Вместо: 
облеклата (поли, пантаони,
топ, техиски,
горниша,обувки с текстилна
горна част и пр) са
групирани според възрастта
и според предназначението -
трнировка или състезание;
бройките са ориемтировъчни
и възложителят си запазва
правото да поръча различно
количество

Да се чете: 
облеклата (поли, панталони,
топ, тениски, горнища и
долнища или анзуци) са
групирани според възрастта
и според предназначението -
тренировка или състезание;
бройките са ориентировъчни
и възложителят си запазва
правото да поръча различно
количество

Номер на раздел: II.2.14

Обособена позиция
номер: 2

Доставка на
спортно
облекло

Част от текста, която
трябва да се
промени:

Вместо: 
Изпълнителят следва да има
готовност да предостави
облекла на стойност не по-
малка от 100 000 лева без
ДДС срещу заплащане чрез
предоставени от възложителя
рекламни услуги на марка,
която изпълнителят посочи.

Да се чете: 
Изпълнителят следва да има
готовност да предостави
облекла на стойност не по-
малка от 75 000 лева без
ДДС за целия период на
действие на рамковото
споразумение срещу
заплащане чрез предоставени
от възложителя рекламни
услуги на марка, която
изпълнителят посочи.

Номер на раздел: III.1.2
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
Участниците следва да са
реализирали минимален
оборот в сферата на
поръчката в двоен размер на
прогнозната стпйност, за
последните три приключили
финансови години; "сфера на
поръчката" е доставка на
спортно облекло,
вклщчително и обурвки с
текстилна горна чсат,
аксесоари; обстоятелството
се декларира в част IV
раздел Б от ЕЕДОП и при
необходимост, по искане на
Възложителя, участниците
трябва да имат готовност да
представят доказателства по
чл. 62 ЗОП

Да се чете: 
Участниците следва да са
реализирали минимален
оборот в сферата на
поръчката в двоен размер на
прогнозната стойност, за
последните три приключили
финансови години; "сфера на
поръчката" е доставка на
спортно облекло, аксесоари;
обстоятелството се
декларира в част IV раздел
Б от ЕЕДОП и при
необходимост, по искане на
Възложителя, участниците
трябва да имат готовност да
представят доказателства по
чл. 62 ЗОП

Номер на раздел: III.1.3
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
През последните три години,
считано от датата на
подаване на офертата,

Да се чете: 
През последните три години,
считано от датата на
подаване на офертата,



участникът трябва да е
изпълнил* успешно поне три
дейност, идентична или
сходна с предмета** и
обема*** на настоящата
поръчка.
** Под дейност, идентична
или сходна с предмета на
настоящата поръчка, следва
да се разбира резервиране,
издаване и продажба на
самолетни билети за превоз
по въздух на пътници за
спортна или друга
организация с близка степен
на непредвидимост на
времето и дестинацията на
пътуванията и динамика на
датите за отиване и връщане
.
*** Под дейност, идентична
или сходна с обема на
настоящата поръчка, следва
да се разбира осигуряване/
продажба на минимум 300
самолетни билета за превоз
по въздух на пътници.

участникът трябва да е
изпълнил* успешно повече от
една дейност, идентична или
сходна с предмета**
и обема*** на настоящата
поръчка;
** 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

Номер на
раздел:

IV.1.3

Обособена
позиция
номер: 2

Част от
текста, която
трябва да се
промени:

Предвиден
максимален брой
участници в
рамковото
споразумение:

Вместо: 
4

Да се чете: 
3

Номер на раздел: II.1.4
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
Доставка на техническо
оборудване (топки, ракети,
конуси, мрежи, стълби и
др.); Доставка на спортни
екипи (поли, панталони,
тениски, чорапи, маратонки
и др.) за целите на БФТ.

Да се чете: 
Доставка на техническо
оборудване (топки, ракети,
конуси, мрежи, стълби и
др., маратонки); Доставка
на спортни екипи (поли,
панталони, тениски, чорапи
и др.) за целите на БФТ.

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция
номер: 2

Доставка
на МТО

Част от текста, която
трябва да се промени:

Вместо: 
240000

Да се чете: 
265000

Номер на раздел: II.2.6
Обособена позиция
номер: 2

Доставка на
облекло

Част от текста, която
трябва да се промени:

Вместо: 
160000

Да се чете: 
135000

Номер на раздел: IV.2.6
Обособена
позиция номер: 2

Част от текста,
която трябва да се
промени:

Продължителност
в месеци:

Вместо: 
6

Да се чете: 
до приключване действието
на рамковото споразумение

Номер на раздел: VI.3
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да се
промени:

Вместо: 
възложителят ще отстрани
всеки участник за когото са
налице обстоятелствата по

Да се чете: 
възложителят ще отстрани
всеки участник за когото са
налице обстоятелствата по



чл. 54 и чл 107 ЗОП, 55 ал.
1 т. 1-3; чл. 3 т. 8 от
ЗИФОДЮПДР; чл. 69 ЗПКОНПИ;
учсатва като подизпълнител
на друг учсатник или
учстава и като член на
обединение; свързано лице с
друг учсатник; чиято обща
стойност на ценовото
предложение надвишава
прогнозната

чл. 54 и чл 107 ЗОП, чл. 55
ал. 1 от ЗОП; чл. 3 т. 8 от
ЗИФОДЮПДР; чл. 69 ЗПКОНПИ;
участва като подизпълнител
на друг участник или
участва и като член на
обединение; свързано лице с
друг участник; ккато и
чиято обща стойност на
ценовото предложение
надвишава прогнозната

Номер на раздел: VI.4.3
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
изтичането на срока по чл.
179 от ЗОП от ЗОП

Да се чете: 
изтичането на срока по
чл.197, ал.1 от ЗОП

Номер на раздел: IV.2.2
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо
Дата: 20/07/2020 (дд/мм/гггг)
Час: 14:00

Да се чете
Дата: 30/07/2020 (дд/мм/гггг)
Час: 14:00

Номер на раздел: IV.2.7
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо: 
нарочно упълномощаване от
законния представител

Да се чете: 
всеки изпълнител има право
да посочи свой
представител, който да
присъства на отварянето на
офертите

Номер на раздел: IV.2.7
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо
Дата: 22/07/2020 (дд/мм/гггг)
Час: 08:00

Да се чете
Дата: 31/07/2020 (дд/мм/гггг)
Час: 08:00

Номер на раздел: II.1.4
Обособена позиция номер: 2

Част от текста, която трябва да
се промени: Вместо: 

Доставка на техническо
оборудване (топки, ракети,
конуси, мрежи, стълби и
др.); Доставка на спортни
екипи (поли, панталони,
тениски, чорапи, маратонки
и др.) за целите на БФТ.

Да се чете: 
Доставка на техническо
оборудване (топки, ракети,
конуси, мрежи, стълби,
маратонки и др); Доставка
на спортни екипи (поли,
панталони, тениски, чорапи,
и др.) за нуждите на БФТ,
като прогнозните количества
са посочени в
документацията за участие,
без Възложителят да има
задължение да направи
поръчка за цялото
количество.

VII.2) Друга допълнителна информация: 2 
Финансирането на поръчката се предвижда от собствени средства на Възложителя, които към
настоящия момент не са осигурени изцяло; предвижда се приложение на разпоредбата на чл.
114 изр. второ от ЗОП.
Направените изменения са отразени в документацията за участие.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация



10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


