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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:________
Изходящ н ом ер :____________________________________ от д а т а _________
Коментар на възложителя:
Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е 
във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален 
номер в РОП: 00073-2015-0010 - Обособена позиция №1

АОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^ П уб л и ч ен
П Секторен____________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова, Пенка Игнатова , Росица 062619 228
Димитрова
Електронна поща: Факс:
шор vt@abv.bg 062619 231
Интернет адрес/и
Основен адрес (ШИ.):
https://www.veliko-tarnovo.bg.
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/311
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, □  Публичноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

[ ]  Национал на агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

^ Р еги он ал ен  или местен орган □ Д р у г  тип:
П  Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

ЕЗ Обществени услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

□  Отбрана □  Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □ О т д и х , култура и вероизповедание
□  Околна среда □О бр азован и е
□  Икономически и финансови дейности П  Друга дейност:
[□Здравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Производство, пренос и разпределение на газ □ Ж ел езоп ъ тн и  услуги

и топлинна енергия
□  Електрическа енергия □  Градски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги
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□ Д о б и в  на газ или нефт □ П ри стан и щ н и  дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □ Л ети щ н и  дейности 

твърди горива
□  Вода □  Друга дейност:________________
~ ~ 1  Пощенски услуги___________________________________________________________

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА
П.1) Обект на поръчката
П  Строителство________^ Д о ставки ____________ П У сл уги _____________________________ _____

11.2) Процедурата е открита с решение
N0: РД 24-13 от 29/04/2015 д д/мм/гггг_____________________________________________________

П.З) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00073-2015-0010(ппппп-уууу-хххх)_________________________________________________________

П.4) Описание на предмета на поръчката
Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции.Доставка на 
хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община 
Велико Търново, по обособени позиции: 1 Позиция 1: Хляб и хлебни 
изделия за мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за дирекция 
ОМДС 2 Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за дирекция ОМДС. 
3 Позиция 3: Месо и месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и 
месни произведения за дирекция ОМДС. 4 Позиция 4: Млечни произведения 
за мероприятията към ЦСУ. Млечни произведения за дирекция ОМДС. 5 
Позиция 5: Зеленчуци за мероприятията към ЦСУ. Зеленчуци за дирекция 
ОМДС. Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за дирекция ОМДС. 6 
Позиция 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за 
мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца 
за дирекция ОМДС. 7 Позиция 7: Замразени продукти за мероприятията към 
ЦСУ. 8 Позиция 8: Сладолед за мероприятията към ЦСУ. 9 Позиция 9: 
Консерви, непопадащи в обхвата на доставките, които се възлагат на 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания за 
мероприятия към ЦСУ - рибни и месни консерви. Консерви, попадащи в 
обхвата на доставките, които се възлагат на специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, съдържаща стоки, всяка 
обект на отделна позиция с номер от №10 до № 81.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 1 от 28/04/2016 дд/мм/гггг

111.2) Договорът е сключен след
БЗ процедура за възлагане на обществена поръчка 
□  рамково споразумение
□ д и н ам и ч н а  система за доставки 

|квалификационна система

III.З) Изпълнител по договора
Официално наименование:
Фаворит 98 ООД

Национален регистрационен номер:
104081986

Пощенски адрес:
гр. Велико Търново 5000, ул. Сан Стефано №32,
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
ВС

Електронна поща:
sch0favorit98.com

Телефон:
0898 563414

Интернет адрес: (URL) Факс:
0000 000000

Изпълнителят е МСИ Да К  Не □

Поръчката е възложена на обединение Да □  Не К

Ш .4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не [Я
Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие
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подизпълнителя на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

Ш .5) Предмет на договора
Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия на мероприятията към ЦСУ. 
Хляб и хлебни издалия за дирекция ОМДС"
Ш .6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора) 
или
начална дата 28/04/2016 дц/м м /гпт 
крайна дата 02/01/2020 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1589846.07 Валута: 
Разменен курс към BGN:

BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.

Да □  He KI

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
6 3  договорът е изпълнен 
I [договорът е предсрочно прекратен
[~|договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
П договорът е унищожен____________________________________

IV.l) Дата на приключване:
02/01/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

ГУ.з) Договорът е изменян Да И  Не Е
Променено 
условие от 
договора

Преди промяната След промяната Правно основание 
за промяната

Срок на 
договора и 
пределна 
стойност на 
договора

Срока на 
договора е 
години.

Страните се 
съгласяват да 
променят 
сключения 
договор, като 
удължат срока му 
относно
изпълнението на 
доставките на 
Дирекция ОМДС и 
мероприятията 
към ЦСУ,до 
сключване на 
договор за 
възлагане на 
обществена 
поръчка след 
проведена 
процедура по 
реда на ЗОП със 
същият предмет, 
като за това 
обстоятелство 
Изпълнителят ще

Чл. 116, ал.1, 
т . 3 от ЗОП
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бъде уведомен от 
Възложителя с 
писмо. На 
основание чл.
116, ал.2 от 
ЗОП, всички 
плащания за 
изпълнението на 
договора чрез 
допълнителното 
споразумение в 
продължения 
срок, не могат 
да надхвърлят 50 
на сто от 
стойността му 
преди
изменението.
Подробна 
информация за 
промяната е 
посочена в 
раздел V .)
Допълнителна 
информация.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не П
Договорът е изпълнен със забава о т _________ месец(а) или  дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)_______________________________________________

ГУ.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да Не П
Изпълнението е _________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)__________________________________

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 550648.54 Валута: ВСИ
Разменен курс към ВвИ:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да □  Не Ю 
неустойки
]] от изпълнителя Разм ер:_________В алута:______ '
]  от възложителя Размер:_________В алута:_________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)
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V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)_________________________

Партида 00073 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

Относно информацията в раздел IV.3):Сключено е допълнително 
споразумение от дата 24.04.2019 г. на основание чл. 116, ал.1, т.З от 
ЗОП (Изм. ДВ, бр. 86 от 2018 г.), във връзка с § 133, ал.1 ПЗР ЗИД,
ДВ, бр. 86/2018 г. и във връзка с Решение за прекратяване № РД 24-
28/28.02.2019 г. за обособена позиция № 1 по процедура с уникален
номер в РОП: 00073-2018-0047; Решение за прекратяване № РД 24- 
29/12.03.2019 г. за обособена позиция № 1 по процедура с уникален 
номер в РОД: 00073-2018-0048; Решение за прекратяване № РД 24-
41/02.04.2019 г. за обособена позиция № 1 по процедура с уникален 
номер в РОП: 00073-2019-0013 и Решение за прекратяване № РД 24- 
44/04.04.2019 г. за обособена позиция № 1 по процедура с уникален
номер в РОП: 00073-2019-0014. По мотиви в горепосочените решения не е
избран изпълнител за изпълнение на доставки с предмет: „Хляб и хлебни 
изделия на мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни издалия за дирекция 
ОМДС" и към дата - 28.04.2019 г. не е обезпечено удовлетворяване на 
потребностите от доставки на тези хранителни продукти по процедура с 
избран изпълнител, с който да бъде сключен договор. Допълнителното 
споразумение е сключено с оглед възникналата необходимост за удължаване 
на срока на действащия договор от дата 28.04.2016 г. със срок до избор 
на изпълнител по нова проведена процедура, с оглед вменените на Кмета 
задължения, съгласно действащото в страната законодателство за 
обезпечаване на доставката на хранителните продукти, която дейност е от 
обществено значение, характеризираща се с неотложност и непрекъбваемост 
на изпълнението й. Изпълнителят е извършил доставките при цени съгласно 
договорените, а стойността посочена в раздел III.7) - 1589846.07 лв. 
без ДДС е пределна стойност за цялостното изпълнение, съгл. 
изискванията на чл. 116, ал.1, т.З във вр. с чл. 116, ал.2 от ЗОП, 
която стойност не обвързва изпълнителят и възложителят. На дата 
16.10.2019 г. със „СТЕЛИТ 1" ЕООД гр. Севлиево е сключен договор с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на 
Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико 
Търново - Хляб и хлебни-изделия". По мотиви посочени в Решение № РД 24- 
135/18.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, по обществена 
поръчка с уникален номер: 00073-2019-0038, не е избран изпълнител за 
изпълнение на доставки с предмет: „хляб и хлебни изделия" за обектите
къб4 „Център за социални услуги" при Община Велико Търново, поради което 
е подписано второ допълнително споразумение от дата 15.10.2019 г. с 
"Фаворит 98" ООД. На основание чл. 116, ал.2 от ЗОП, всички плащания за 
изпълнението на договора от дата 28.04.2016 г. след изменението му с 
Допълнителното споразумение от дата 24.04.2019 г., не могат да 
надхвърлят 50 на сто от стойността му преди изменението. Цялата 
информация по двете допълнителни споразумения с "Фаворит 98" ООД от 
дати съответно: 24.4.2019 и 15.10.2019 г. е оповестена на профила на 
купувача на Община Велико Търново - https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/311. На дата 02.12.2019 г. със 
"Стелит 1" ЕООД е сключен договор с предмет: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги" при Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: - Хляб и хлебни 
изделия, за което е уведомено "Фаворит 98" ООД.
VT: ДАТА на изпращане на настоящата инфора^ция_________________________________

Дата: 17/01/2020 дд/мм/гггг . ................ ..................................................................

VII: Възложител: . . . . . .
--------------/| 'М  / 7*

VII.l) Трите имена (подпис):
инж. Даниел Панов .

------------------------X Ь У<— /  ‘ •f-  i . y i
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново

/  /  'Ч У. V /У
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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