
РЕШЕНИЕ 

за прекратяване на обособени позиции №4 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0047 

№ РД 24-..3J5. от /5а..0^.2019 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-tamovo.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 № 4: са включени следните доставки: 

За Обособена позиция № 4: Млечни произведения - Приблизителните количества 
на хранителните продукти от позицията, за една година са както следва: Краве сирене-1 
кутия 8 кг.-11000кг; Краве сирене-вакумиран 1 кг.-2500кг; Краве кашкавал - вакумиран 
1 кг.- ЗОООкг; Крема сирене-0,125 кг.-3530бр.; Краве масло 0,125 кг.-21000бр.; Кисело 
мляко 2%, 0,400 гр.-30000бр.; Кисело мляко 3,6%, 0,400 гр.- ЗбОООбр.; Прясно мляко 2% 
- 1 л.-28000бр.; Прясно мляко 3% - 1 л.-30000бр.; Извара-500бр.; 

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 № 4: Млечни произведения - 1 026 079,50 лева без ДДС; 

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 4: Млечни произведения 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 № 4: 

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 №4: Млечни произведения: 

- Оферта с вх. № 5300-1035-10/27.12.2018 г. от 10:47 ч. на участника "ЛАКТИМА" 
ЕАД, с ЕИК: 104052885 с адрес: град София, 1680, ул. „Ралевица", № 98, ет.1 над партер; 
телефон: 02/980 22 99; ел. поща: offlce@lactima.net, лице за контакти - Георги Георгиев; 
- участващ за Обособена позиция №4 - Млечни произведения. 

Правни и фактически основания за отстраняване: 
С протокол №3 от 14.02.2019 г. комисията е констатирала, че: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
1. Образец №3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника - стр. 5-6, в което е: 
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- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 месеца; 

- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 20 (двадесет) 
минути; 

- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект; 

- Приложение - „Предложение за изпълнение на поръчката" - от стр. 7 до стр.59; 

- декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП -оригинал, подписан и 
подпечатан - стр. 60; 

- спецификации за хранителните продукти - заверени копия - от стр. 60 до стр. 71. 

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши 
проверка на офертата в съответствие с предварително обявените условия в 
обществената поръчка. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия. 

1. В техническото предложение на участника е представен вариант на срока за 
заменяне несъответстващите продукти с нови, който е и показател (ПСР) в Методиката 
за оценка на оферти на участниците. Съгласно документацията за обществена поръчка 
„Предложеният от участника срок по показател - (ПСР) е в минути, в число до втория 
знак след запетаята и не може да бъде повече от 300 /триста /минути от подписване на 
съответния протокол от страните или от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган." В Образец № 3, участникът е посочил срок за заменяне 
несъответстващите продукти с нови: 20 (двадесет) минути. 

На стр. 22 участникът е посочил, че замяната на стоки, които не отговарят на 
заявените характеристики, не отговарящи на санитарни, ветеринарно-санитарни, 
хигиенни и други норми указани от действащото законодателство установени при 
доставката - се извършва в срок от 0,20 минути от установяване на несъответствието. 

На стр. 23 участникът е посочил, че замяната на стоки, които не отговарят на 
изискванията за качество, при констатирана доставка на стоки с изтекъл срок на годност, 
негодни за консумация или с лошо качество или наранена стока се извършва в срок от 
0,20 минути. 

Посочените два срока на стр. 22 и 23 касаещи информацията по показател ПСР и 
представени по този начин са различават от срока посочен в Образец № 3. 

Съгласно Обявлението за обществена поръчка, в раздел П.2.10) Информация 
относно вариантни, е отговорен с „Не". 

2. На следващо място, съгласно условията на документацията на 
обществената поръчка и проекта на договор - чл. (5.12.2), участниците са длъжни да 
представят срок в минути от подписване на протокол между страните за допълване на 
доставката, в случай че същата не отговаря на заявеното количество. Условие за 
представянето на срок за допълване на доставките в минути е посочен и на стр. 50 от 
документацията, „3. Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП по обр. 



№3, съдържащо: декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
декларация за срока на валидност на офертата и Предложение за изпълнение на 
поръчката по чл. 39, ал. 3(„б") от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации 
и изискванията на възложителя, в т.ч. с предложен план и организация на доставките на 
хранителни продукти, с посочване на срокове в минути за заменяне несъответстващите 
продукти с нови и за допълване на доставката." 
На стр. 23 от участника е посочено - „Допълване на доставка при частично изпълнение 
на заявка се извършва в срок от 0,20 минути от момента на установяване на липсващата 
стока." 

Представената от участника информация записана, като число след нула и 
запетая, е време изразено в секунди, а не в минути, и посочена по този начин е в 
противоречие с условията на документацията и проекта на договор и е предложение 
различно от това в Образец №3. 

3. На следващо място съгласно условията на документацията на 
обществената поръчка - стр. 29, е посочено: „В техническото предложение участниците 
задължително представят декларация в свободен текст, че в случай, че се налага да бъде 
извършена промяна/замяна на доставчик/производител на определен вид артикул в 
конкретна позиция от спецификацията, то при тази промяна/замяна, 
качеството/техническите характеристики на новия вид артикул ще са същите или по
добри." 

От комисията се установи, че такава декларация не е представена в офертата на 
участника, респективно към техническото предложение. 

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите". Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б" 
и „ж" от ППЗОП, техническото предложение съдържа освен изрично посочените в 
ППЗОП документи и информация и „друга информация и/или документи, изискани от 
възложителя". Техническото предложение на участника не отговаря на предварително 
обявените условия за задължително съдържание. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника "ЛАКТИМА" ЕАД, с ЕИК: 104052885, с оферта 
с вх. № 5300-1035-10/27.12.2018 г. от 10:47 ч., от последващо участие на основание чл. 
107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 
обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, 
поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се явява 
„Неподходящ оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за обществените поръчки. 

У.ПРЕКРАТЯВАМ: 

Обособена позиция №4: Млечни произведения 



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 №4: 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.bg/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. София/^ул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя. 

I 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
СНЕЖАНА ДАН 
Зам. - кмет „Финанси" при Общи] 
(за кмет съгласно Заповед № РД $^8/2L0$$t9)b\ 

^ЙрАЦ0(ВА^ 
Велико Търново 

на Кмета на Община Велико 7| 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор дирекцгщ^ОП f 

Грета Маринова ' 
Юрисконсулт в дирекц^^ОН \ 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/627
milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




