ОДОБРЯВАМ:
Миглена Павлова
изпълнителен
директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование:
Сдружение Българска федерация по Таекуон-до стил ВТФ
Вид:
Публичен
Партиден номер в РОП: 4162
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет: Предметът на поръчката е: доставка на специфична спортна екипировка за
състезания и тренировки за целите на провеждане на Гран-при на Световната
федерация по таекуондо - стил ВТ в София през 18.10. – 20.20.2019 г., организирани
от Българската федерация по Таекуондо - стил ВТ. Предметът на поръчката
включва: 1. Електронен протектор за тяло - 20 броя; 2. Електронни каски – 20 броя;
3. Електронни приемници – 20 броя; 4. Електронни чорапи - протектори - 100 броя;
5. Зарядни устройства – 18 броя; 6. Тренировъчни спорни униформи – 100 броя; 7.
Официални спортни униформи – 100 броя; 8. Тренировъчни спортни обувки – 100
чифта; 9. Официални спортни обувки – 100 чифта; 10. Спортни чанти – 100 броя; 11.
Мишени – 100 броя; 12. Неелектронни каски – 100 броя; 13. Неелектронни
протектори за тяло – 100 броя; 14. Протектори за пишялните кости на краката – 100
броя; 15. Протектори за лъчевите кости на ръцете – 100 броя; 16. Протектори за
слабините -100 броя; 17. Ръкавици - 100 чифта; 18. Преносими компютри за работа с
електронно – сензорното оборудване – 4 броя; 19. Джойстици за съдиите - 40 броя; 20.
Протектори за зъби – 100 броя; 21. Видео камери за наблюдение на тренировъчния
процес – 20 броя; 22. Официални ризи – 100 броя; 23. Татами - 500 броя;
Прогнозна стойност: 340000 BGN
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП:

04162-2019-0002

Вид на процедурата:

Договаряне без предварително обявление

Решение за откриване на процедурата: № ОП-4 от 30.09.2019 г.
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- Поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради липса на
конкуренция, дължаща се на технически причини;
- Не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на
конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
Представени от възложителя мотиви и доказателства:

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е представено Решение № ОП-4 от 30.09.2019
г., на Председателя на Българската федерация по Таекуондо - стил ВТ, за откриване на
процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б.
“б” от ЗОП.
В поле IV.7) на Решението за откриване е посочено, че прогнозната стойност на поръчката
е 340 000 лв. без ДДС.
В поле V.2) е отбелязано, че на основание чл. 65 ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят няма да изпраща покана, а ще
сключи договор с посоченото в поле V.1) лице – „ЕС Спорт БГ“ ЕООД.
В подкрепа на изложените в мотивите твърдения възложителят е представил в АОП
следните документи, придружени с превод на български език:
- Извадка от интернет страницата на Световната таекуондо федерация (СТФ), от
06.08.2019 г., от която е видно, че д-р Чунгуон Чуе е председател на федерацията;
- Писмо от 09.08.2019 г. на Световната таекуондо федерация до Организационния
комитет, Световни серии на GRAND PRIX по таекуондо, София, относно разпоредби
свързани с оборудването. В писмото е посочено задължението на Българската федерация
по таекуондо (БФТ) да предостави конкретно оборудване за състезанието, уточнено по
вид и количество. В документа е подчертано, че оборудването трябва да е доставено от
лицензиран (сертифициран) производител и доставчик и като такива са посочени- “Daedo
Internacional”, като единствен производител, отговарящ на всички изисквания на
Световната федерация по таекуондо и дружеството „ЕС Спорт БГ“ ЕООД, като
сертифициран представител и доставчик на територията на Р България за целите на
сериите GRAND PRIX през 2019 г.;
- Извлечение от Търговския регистър по партидата на „ЕС Спорт БГ“ ЕООД.
- Сертификат за признаване, издаден от Световната федерация по таекуондо на “Daedo
Internacional”. Документът удостоверява, че дружеството е признато от СТФ за периода
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.;
- Извадка от Начални процедури на Гран При, на Световната таекуондо федерация, в сила
от 21.11.2018 г. В чл. 10 на документа е посочено, че неуредените в процедурата въпроси
се разрешават съгласно устава на Световната таекуондо федерация, правилата за
състезания на СТФ, правилата за провеждане на събитието и решение на съвета на СТФ;
- Извадка от Правила за състезаване и тълкуване на Световната таекуондо федерация в
сила от 15.05.2019 г. Съгласно чл. 4, т. 2 „Униформа на състезателя и състезателна
екипировка“, т. 2.1. за състезанията от Календара за събития на СТФ състезателната
униформа и всяка състезателна екипировка трябва да са одобрени от Световната
таекуондо федерация;
- Календар на Световната Таекуондо федерация (2019-2020), с превод на български език
на извлечение от календара към 31.07.2019 г., удостоверяващо домакинството на София,
България на Гран При на Световната федерация по таекуондо в периода 18-20 октомври
2019 г. В таблицата в колона „Бележки“ е отбелязано името „Daedo“, а като забележка е
уточнено, че колоната се отнася до задължителния за конкретното състезание
производител на оборудване.
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е
приложимо):
Не е приложимо.

Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се цели
осигуряване на специфична спортна екипировка с цел обезпечаване провеждането на Гран
При на Световната таекуондо федерация (СТФ) - стил ВТ в гр. София през периода 1820.10.2019 г. Изборът на процедура на договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП се
аргументира с наличието на задължителни изисквания на СТФ относно спортната
екипировка, която следва да бъде използвана по време на тренировките и на състезанията.
Правното основание се прилага, когато поръчката може да бъде изпълнена само от
конкретно физическо или юридическо лице поради наличие на технически причини. В
решението за откриване на процедурата се излага тезата, че за обезпечаване провеждането
на Гран При на СТФ в гр. София през 2019 г. е необходима доставката на специфична
спортна екипировка за тренировки и състезания, производство на “Daedo Internacional”. В
подкрепа на изложените твърдения са представени извлечения от Правила за състезаване
и тълкуване на Световната таекуондо федерация в сила от 15.05.2019 г., Календар на
състезанията (2019-2020) и Начални процедури на Гран При, в сила от 21.11.2018 г. От
документите е видно, че за състезанията задължително се използва състезателна униформа
и екипировка, одобрени от Световната таекуондо федерация. В допълнение е представен
Сертификат за признаване, от който се установява, че “Daedo Internacional” е лицето
одобрено от СТФ. В предоставеното Писмо до Българската федерация по Таекуондо
(БФТ) от 09.08.2019 г. Световната федерация изброява по вид и количество необходимото
оборудване за Гран При състезанията, в София, както и задължителните изисквания към
описаното в документа оборудване и екипировка, съгласно Правилата за състезания и
тълкуване и Устава на СТФ. В тази връзка, в писмото изрично е указано, че единствен
производител, отговарящ на изискванията за спортно оборудване за сериите на Гран При
и одобрен от СТФ, е “Daedo Internacional“, а като негов лицензиран (сертифициран)
доставчик за територията на РБългария се посочва „ЕС Спорт БГ” ЕООД. Изложените
обстоятелства позволяват да се изведе заключение, че за да бъде регулярно проведено
състезанието Гран При в София, трябва да се спазят изискванията на Световната
таекуондо федерация относно използваната на тренировки и на състезанията спортна
екипировка. С оглед на изложеното се установява, че изпълнението на доставките следва
да се реализира от поканеното лице като лицензиран доставчик на единствения
производител, одобрен от СТФ на спортното оборудване за сериите на Гран При в София
и може да се приеме, че поради причини от технически характер, не съществува
достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи
на изкуствено стесняване параметрите на поръчката.
* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва
методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки.
Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно
доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява
органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).

