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BG-София:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
-- Извън списъка
Решение номер 024 от дата 12.06.2020 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121268102
BG411, Българска федерация по волейбол, бул. Васил Левски No 75, За: Ана Велкова,
адвокат, България 1000, София, Тел.: 089460-0016, E-mail: ani.velkova@sd-legal.com, Факс:
02988-2652
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://www.volleyball.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.volleyball.bg/profil-na-kupuvacha.html.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Друг: спорт
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
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Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на
Българската федерация по волейбол
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
предоставяне на качествени услуги по осигуряването на самолетни билети за превоз на
пътници и багаж,в т.ч. осигуряване на медицински застраховки при поискване от
Възложителя, за всеки отделен случай, при пътувания в страната и чужбина за нуждите на
Българската федерация по волейбол
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Основният предмет е доставка на самолетни билети за непредвидими предварително
дестинации, което прави невъзможно систематизирането им, а впоследствие разделянето по
позиции; отделно, натрупването на оборот към един и същи доставчик води до получаване
на по-добри финансови условия за следващите поръчки, в този смисъл е и включен
критерии в методиката .Допълнителен аргумент представлява фактът, че изпълнението на
поръчката от страна на повече от един изпълнител увеличава риска от затруднения,
породени от работата на отделни екипи, които обективно няма да могат да бъдат вменени на
никой от изпълнителите.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 199000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка предполага възлагането по реда
на чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са
налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на
договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде
възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Този ред за
възлагане в най-голяма степен гарантира публичността при възлагане на настоящата
обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по
проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите
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за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения
вид процедура.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Крайният срок за подаване на жалби е десетдневен съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и т.7, както
ал. 2 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
12.06.2020 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Любомир Ефтимов Ганев
VIII.2) Длъжност
Председател на УС на БФТ
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