
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ  ПО СКИ 
София 1404, бул. „България” № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82 

факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com 
 

 

 

Изх. № 004 / 
08.01.2016  год. 
 
   
 
ДО  
"ХАЙП СТРИЙТ" ЕООД 
Гр.София,ул.”Маестро Кънев” 65 
 
 

П О К А Н А 
за участие в процедура на договаряне без обявление 

 
Българска федерация по ски на основание чл. 90, ал. 1, т. 14 и чл. 91, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки открива процедура договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка за доставка при следните условия: 

 
І. Предмет на услугата: „Наем на специализирана спортна техника за състезателна писта” 

ІІ. Вид на процедурата: договаряне без обявление; 
 
ІІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката: Съгласно Техническа спецификация – 
неразделна част от настоящата покана, като: 
 1. Срок за изпълнение на услугата - 18.01.2016-01.03.2016 г.  
 2. Място на изпълнение на поръчката: територията на Република България 
 3. Стойност: максимален бюджет – 172 500,00 лв. без ДДС 
 
ІV. Начин и срок на плащане:  

В български лева по банков път по начин и в срокове, определени в договора за 
изпълнение на услугата.  

 
V. Необходими документи за участие в процедурата: 

1. Офертата се представя в един запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост 
лично от участника или от упълномощен от него представител в срок до 16:00 часа на 
12.01.2016 г. в Българска федерация по ски с адрес: гр. София, бул. "България" № 81В, ет. 2.  

2. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика с ясно 
обозначение: плик № 1 - „Документи за подбор”, плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и плик № 3 - “Предлагана цена”. 

3. Върху плика по т. 2 е необходимо да посочите наименованието на поръчката и 
подателя, както и адрес, телефон и факс за кореспонденция. 
 
 Офертата следва да съдържаща следните документи:  

1. Списък на документите съдържащи се в офертата – /Приложение № 1/; 
 2. Техническа оферта - /приложение № 2/; 

3. Ценова оферта - /приложения № 3/; 
4. Декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 

и ал. 5 от ЗОП - /приложение № 4/.; 
5. Образец на декларация по чл. 55 от ЗОП - /приложение № 5/; 

Документите по т. 1, 4 и 5 се поставят в плик 1 „Документи за подбор”, по т. 2 в 
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плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и по т. 3 в плик 3 “Предлагана 
цена”. 

 
VI. Изисквания към документите: 

Всички изискуеми документи трябва да са заверени от участника на всяка страница с 
гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та представляващи участника и подпечатани 
с изключение на тези, за които е посочено, че следва да са в оригинал или нотариално 
заверени. 

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 
нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.  

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. 
 
VII. Срок на валидност на офертата: 

Офертата следва да бъде валидна за срок най-малко 180 /сто и осемдесет/ календарни 
дни от крайния срок за получаването й.  

 
VІII. Място, ден и час за провеждане на договарянето : 

Българска федерация по ски: гр. София, бул. "България" № 81В, ет. 2, 11:00 ч. на 
13.01.2016 г. 
 При провеждането на договарянето участникът се представлява от законния си 
представител или от лице/а, изрично упълномощени за участие в договарянето, което се 
доказва с нотариално заверено пълномощно. 
  
ІХ. Оценяване и сравняване на офертите. 
 Критерий за оценяването на офертите е най-ниска цена. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
процедура на договаряне без обявление; 

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – приложение № 1; 
3. Образец на техническа оферта – приложение № 2;  
4. Образец на ценова оферта  – приложение № 3; 
5. Образец на декларации от лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП- приложения № 4; 
6. Образец на декларация по чл.55 от ЗОП - приложение № 5  
7. Проект на договор – приложение № 6 
8. Описание предмета на поръчката - приложение № 7 

 

 

 

Цеко Минев                                                                                                            Не се чете                                                                 
Председател на Българска федерация  по ски 
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