
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №1 
по процедура с уникален номер вЛЮП- 00073-2018-0047

№ РД 2 4 -  от . .^ 3 .- .  6 ^ .2 0 1 9  г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от 
ЗОП и чл.110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2: Риба 
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения Обособена позиция № 4: 
Млечни произведения Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове Обособена 
позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца Обособена 
позиция № 7: Консерви, открита с Решение № РД 24-114/20.11.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, е публикувано обявление с ID 879421 на дата 23.11.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0047 и 
прогнозна обща стойност на поръчката 4079766,02 лева, разпределена по обособени 
позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - 358 039,56 лева без ДДС;
Обособена позиция № 2: Риба -  241 185,00 лева без ДДС;
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения -  608 842,76 лева без ДДС; 
Обособена позиция № 4: Млечни произведения -  1 026 079,50 лева без ДДС;
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - 929 760,30 лева без ДДС;
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца -  732 138,90 
лева без ДДС;
Обособена позиция № 7: Консерви -  183 720,00 лева без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/627
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 
Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката - Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция 
№ 2: Риба Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения Обособена позиция № 
4: Млечни произведения Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове Обособена
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позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца Обособена позиция № 
7: Консерви,

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на позиция № 1: са включени следните доставки:

За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - Приблизителни количества 
хранителни продукти за позицията за една година са: Хляб „Бял" 0,650 кг.- 45000 бр.; 
Хляб „Добруджа" 0,650 кг,- ЮОООбр.; Хляб „Типов" 0,500 кг,- 20300бр.; Ръжен хляб 
0,350 кг.- 6200бр.; Пълнозърнест хляб 0,500 кг.- 5000бр.; Домашна юфка 0,200 кг.- 
7000бр.; Кори за баница 0,500 кг,- бОООбр.; Козунак 0,500 кг,- ЮОООбр.; Грис 0,500 кг.- 
1370бр.; Брашно 1 кг., бяло тип 500- 9100бр.; Нишесте 0,200 кг,- 3200бр.; Мая за хляб
0.040 кг,- 5000бр.; Готово тесто 1 кг,- 1800бр.; Кус Кус 0,400 кг.- 2900бр.; Овесени ядки 
фини 1 кг,- 1 ЗООбр.; Макаронени изделия от пълнозърнесто брашно за 1 кг.- ЗЮОбр.; 
Макарони обикновени 0,400 кг.- 2300бр.;

11.4. Основен CPV код: 15000000
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-114/20.11.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0047.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - 358 039,56 лева без ДДС;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия с мотивирано решение, 
поради това че единствената подадена оферта не отговаря на условията за представяне, 
включително за форма и е неподходяща.

IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1:

НАРЕЖДАМ:

1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите и 
доклада от нейната работа, отстранявам от участие следния участник и оферта за 
обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия:

- Оферта с вх. № 5300-2992-5/27.12.2018 г. от 13:14 ч. на участника "ФАВОРИТ 98“ 
ООД, с ЕИК: 104081986; с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. „Сан Стефанов“, № 32, 
телефон: 0898563414; ел. поща: favoritruse@gmail.com, лице за контакти -  Милена
Милчева- участващ за Обособена позиция №1 -  Хляб и хлебни изделия.

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 от 14.02.2019 г. комисията е констатирала, че:
След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 

предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-10021-
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2/25.01.2019 г., комисията не е установила съответствие на участника с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор.

1. Представеният електронен ЕЕДОП е подписан с електронен подпис само от 
лицето Милена Милчева. Информацията за съдружниците -  Михаил Михайлов, 
Фахриджан Камбер -  управител на „Натура 2020“ ЕООД и Синан Камбер -  управител 
на „Силама“ ЕООД, които са други лица със статут, който им позволява да влияят пряко 
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи е 
попълнена в част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в 
поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...), но посочените лица не са подписали с електронен подпис представеният 
допълнителен ЕЕДОП.

На стр. 38 в документацията изрично е указано, че - „9) Изтегленият файл се 
подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП.“. с което условие участника 
също трябва да се съобрази при представянето на коригиран еЕЕДОП.

При подписан с електронен подпис само от лицето Милена Милчева ЕЕДОП - в част 
III: Основания за изключване, в раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП, участникът 
е декларирал липсата на основания за изключване, само за управителя на „Фаворит 98“ 
ЕООД без да е декларирана информация за лицата по чл. 40, ал. 1, т.З от ППЗОП -  а 
именно Михаил Михайлов, Фахриджан Камбер -  управител на „Натура 2020“ ЕООД и 
Синан Камбер -  управител на „Силама“ ЕООД.

Относно декларираната информация за Критериите за подбор:
2. Комисията е установила, че не може да констатира съответствие с поставено 

изискване - участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
на офертата, да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
съответната обособена позиция както следва:
За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия -  на минимум 1 (една) доставка 
на хляб с общо количество минимум 10 000 бр. и макаронени изделия с общо 
количество минимум 3000 кг. независимо от състава, вида и размера на опаковките 
на продуктите, тъй като в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид" 
от еЕЕДОП е посочено като описание само „Доставка на хляб и хлебни изделия“, сума, 
начална и крайна дата и получатели, но не е посочена никаква информация за количество 
на доставките. От така представената информация, комисията не може да установи 
съответствие с посоченото изискване на изпълнени доставки с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция.

3. Относно изискването участниците да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни 
средства за обособената позиция за която участва, които да са регистрирани в ОДБХ за 
групите храни от поръчката за съответната позиция, комисията установила, че в Част IV, 
Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле „Инструменти, съоръжения 
или техническо оборудване”, от еЕЕДОП е декларирана информацията „МПС ЗА 
ПРЕВОЗ НА ХРАНИ ВТ7228ВК УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 715/17.05.2012F. ВТ3416ВА 
УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 700/14.05.2012Г ВТ0076ВА УДОСТ.РЕЕ. ОДБХ N 
693/10.05.2012Г“. От така представената информация, комисията не може да установи 
вида на суровините, които могат да се превозват с транспортното средство, в 
зависимост от обособената позиция, за която се участва.

4. Комисията е констатирала също, че представеният от участника попълнен ЕЕДОП 
не отговаря на образеца - ЕЕДОП приложен към документацията. В приложеният от 
участника ЕЕДОП има въпроси, респективно отговори, които не са поискани от



Възложителя с представения към документацията на обществената поръчка ЕЕДОП. 
Така например участника е отговарял на въпроси свързани с критерии за подбор, относно 
икономическо и финансово състояние. Подробни указания за това кой ЕЕДОП се 
попълва, от къде може да се изтегли, от кого се подписва, възложителят е предоставил в 
документацията на поръчката -  на стр. 37-38.

Предвид направените констатации, комисията, единодушно е решила да предложи за 
отстраняване участника на основание чл. 54, ал.1, т.5 б. б) и чл. 107, ал.1 от ЗОП.

Съгласно чл. 54. (1) от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: т.5 б) - не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; и на основание чл. 107 ал. 1 
от ЗОП, а именно „Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 
участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията“.

Обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия

V.I. Правно основание - чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно прекратяване на 
обособената позиция поради това, че единствената подадена оферта не отговаря на 
условията за представяне, включително за форма и е неподходяща.

V.2. Мотиви за прекратяване на обособена позиция №1: съгласно отразените в 
протокол № 3 от дата 14.02.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 
7/03.01.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново и утвърден от възложителя доклад.

VI. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/627.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от 
получаването на решението от всеки заинтересован участник до Комисията за защита на 
конкуренцията с адрес: гр. >ша № 18, с копие и до Възложителя.
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




