
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: Dk@aop.ba, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение
ЕЗ Решение за публикуване

□  осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8ii28-00073-0037(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i-ви етап:_____________   дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
68. Хранително-вкусова промишленост__________________________________________________

Решение номер: РД 24 - 126 От дата: 04/12/2018 дд/мм/гггг________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер:__________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен 

ПСекторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Росица Димитрова-Директор Дирекция 
Надя Петрова-Директор Дирекция ОП

СДЗ;
Телефон:
062619 209; 062619 228

Електронна поща:
mop_vt 0 abv.bg

Факс:
062619 231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/p 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/p

rofil-na-kupuvacha/633 

rofil-na-kupuvacha/633
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

^Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:______________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

Обществени услуги I Щастаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура_____________________
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□  Отбрана □  Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □ О тди х, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □Д руга дейност:
П  Здравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□ Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □ Д р уга  дейност:
ПТранспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура

Е£|за възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
Цконкурс за проект

□Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а □  Не БЗ

II. l)  В ид на п р оц едур ата_________________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
ЕЗ Открита процедура
□  Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване 
П  Конкурс за проект
I |Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
П  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
□Договяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________
(п оп ъ л ва се о т  п убл и ч ен  въ зл ож и тел )

БЗЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(п оп ъ л ва се о т  сек то р ен  въ зл ож и тел )
□ Ч л . 132 от ЗОП
П Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП______________________________________________
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□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
^]Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Д Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП

№  142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_________________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
|~|Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV. 1) Наименование
„Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални 
услуги" при Община Велико Търново, по обособени позиции”
IV. 2) Обект на поръчката

I I Строителство 
^Доставки
~|Услуги_________________________________________________________________________

ГУ.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Доставка на хранителни продукти за обектите към ЦСУ при Община 
В.Търново, по обособени позиции с приблизителни количества за една 
година, както следва:Обособена позиция № 1:Хляб „Бял"0.650кг.,фолиран, 
нарязан-35120 бр.;Хляб„Бял"0.500 кг.,фолиран,нарязан- 8800бр.;Хляб 
"Добруджа"0.650кг.,фолиран,нарязан-18154бр.;Хляб „Типов"0.500кг., 
фолиран,нарязан-10900бр.; Кори за баница 0,500 кг.-2866бр.; Домашна 
юфка-28бОбр.; Козунак 0,500 кг.-1224бр.; Козунак 0,300 кг.-1108бр.; 
Козуначено руло 0,500 кг.-370бр.; Закуски:различни видове: кифла с 
мармалад 0.140 кг.-214Обр.; кифла с локум 0.140кг.- 1120бр.; кифла с 
шоколад 0 .140кг.-1980бр.; кифла със сирене 0 .140кг.-ЮООбр.; поничка 
0.14Окг.-900бр.; баничка със сирене 0.14Окг.-102Обр.; милинка 0.140кг.~ 
6579бр.; тутманик 0.14Окг.-4649бр.; сиренка 0.140кг.-1420бр.; баница 
вита 0.140кг.-2760бр.; кашкавалка 0.14Окг.-2200бр.; софиянка 0.140кг.- 
2147бр.; саламка 0.14Окг.-2135бр.; Галета 0,500кг.- 958бр.;
Грис /пшеничен/ 0.500кг- 2046бр.; Грис /царевичен/ 0.500 кг,- ЮОбр.; 
Нишесте /пшенично, царевично/ пакетче 0.070 кг - 127206р.;
Нишесте /пшенично, царевично/ пакет1кг - 185бр.; Мая за хляб- 626бр.;
Тесто 1 кг,- 880кг; Макарони /дребни фигурки/ 0.400 кг - 2920 бр.; Кук-
кус 0,400 кг.- 1513бр.; Фиде 0,400 кг- 1160бр.; Грухана пшеница 0,500
кг.-634бр.; Спагети 0,400 кг.- ббЗбр.; Брашно бяло тип 500, 1 кг.- 3670
кг.; Брашно /царевично/1 кг.-200 кг.;Брашно оризово 0,500 кг.-50
бр.Позиция 2: Риба-Мерлуза - филе-250кг.; Хек - филе-450кг.; Бяла риба
- филе-ЗЗОкг.; Риба „Пангасиус"-1710кг. ; Скумрия с глави-ЮООкг. ;
Пъстърва-чистена-364кг.;Охладена риба:шаран-422кг.;толстолоб-
422кг.;пъстърва-ЗООкг.;Бяла риба-10кг.; Скумрия-1000кг.; Мерлуза-филе-
142 кг.; Хек-филе- 234 кг.; Скумрия-филе-13б0кг.Позиция 3:Месо и месни
произведения-Заешко месо-315кг.;Месо телешко,замразено,без кост за
готвене-972кг.;Телешко шкембе-335кг.;Телешки шол,замразен-
450кг.;Телешки шол,охладен-б20кг. ,-Месо свинско,замразено,без кост за
готвене-4770кг.;Свински врат,охладен-70кг.;Свинска пържола от бут,
охладена-165кг.; Свински бут,замразен-2бОкг.;Свински шол от бут,
охладен,без сухожилия и кости-280кг.;Свински котлети,замразени-
720кг.;Свински дроб, охладен-4бОкг.;Свински крака,охладени-
400кг.;Свински уши,охладени- 400кг.;Свинско кебапче,0.070кг,охладено-
1562Обр.;Свинско кюфте,0.07Окг.,охладено-1291Обр.;Месо
агнешко,охладено-45Окг.;Месо агнешко,замразено-7Окг.;Агнешки
бут, охладен-ЮОкг . ; Агнешки бут, замразен-20кг .; Агнешки
дреболии,замразени-64Окг.;Агнешка плешка, замразена-10Окг.;Агнешка_____
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плешка,охладена-70кг./Агнешки комплект,охладен-бОкг.; Пилешко 
филе,замразено-800кг.;Пилешко филе,охладено-436кг.;Пилешки бутчета, 
индивидуално замразено-7290кг. ;Пилешко бутче,замразено 655кг.;Пуешко 
бутче, замразено-55кг.;Пиле,замразено-770кг.;Пилешки 
дробчета,замразени,опаковка 0.500 кг.-2ЮО б р .;Пилешки 
воденички,замразени,опаковкаО.500 кг.- 560бр.;Пилешка пържола от 
бут,охладена-200кг.;Пилешка пържола от бут,замразена-295кг.;Месо пуешко 
филе, замразено-440кг./Мляно месо, в съдържание 60% телешко и 40% 
свинско месо-170бкг.; Кайма /свинско 60% и телешко
40%/,охладена,тарелка 0.500 кг-2520бр.; Кайма /свинско 40% и телешко 
60%/, охладена, тарелка 0.500кг.- 1900бр.; Пастет свински, опаковка: с 
тегло около 0.180кг. -1939бр.; Пастет свински, опаковка: с тегло около 
О.ЗООкг.- 530бр.; Карначета-230кг.;Наденица тънка-405кг.;Наденица 
дебела-1070кг./Малотрайни колбаси: Кренвирши, свински- 650кг.; Телешки 
салам- 1280бр.; Варена наденица- 690кг.; Салам полушпек, щафета 0.250 
гр.- 1180бр.; Салам шпек-ЮОкг.; Шунка-190кг . Позиция 4: Млечни 
произведения-Мляко кисело 2%, 0.4ООкг.-43160бр.; Мляко кисело 3,6%,
0.4ООкг.-24075бр.; Прясно мляко 2 %-10300л.; Прясно мляко 3,2%-12657л.; 
Мляко кисело-плодово /горски плод, круша, праскова, ягода, малина/- 
0.200кг.-бООбр.;Сирене краве-550кг.;Сирене краве вакуумирано- 
930кг.;Сирене краве,разфасовка-тенекия-8кг.-321бр./Кашкавал, Вакуумиран 
пакет 0.250кг.- 2060бр.; Кашкавал,пита-25кг.; Кашкавал 2кг.- 370бр.; 
продължава в раздел VI1.1).
1У-4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П  Не 63 
на околната среда__________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)------------------------------------------------------------------------ ----  -------------------------

ГУ.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не 63
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да £3 Не I I
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 2686063 . 09________Валута:__________ ВРИ
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да Г~1 Не 55
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________Валута:__________ ВСМ

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
У.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Процедурата за обществената поръчка се открива на правно основание 
чл.73, ал. 1 от ЗОП, като всички заинтересовани лица могат да подадат 
оферта. Процедурата осигурява публичност и прозрачност, събиране на 
конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на 
бюджетни средства.
У.г) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

У.З) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________  от дата________  дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________ (ппппп-уууу-хххх)
У.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:___________________________ Валута:__________ВСК

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ_______________________________________
153обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□  поканата за участие
^документацията__________________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Сухо мляко-560кг.; Извара, пакети по 1кг. вакуумиран-850кг.; Крема 
сирене, индивидуална опаковка от 0.125кг.-1350бр.; Краве 
масло,разфасовка-пакет от 0,125кг.-7б28бр.; Краве масло,разфасовка- 
пакет от 0, 250кг .-ЮООбр.; Майонеза, опаковка 0 . 200кг .-2000бр. ; Прех . 
мляко, за деца от 6-12мес. Възраст, 0.4ООгр.-50бр.; Преходно мляко, за 
деца от 6-12мес. Възраст, 0.800гр.-50бр.; Безсолна извара от краве 
мляко, (3 и над 3% масленост, ЮООгр.)-20бр.; Безсолна извара от краве 
мляко, (3 и над 3% масленост, 0,500гр.)-20бр.;Позиция 5:Зеленчуци и 
плодове-Жълти картофи-17455кг.;Лук зрял-11055кг.;Лук зелен- 
602кг.;Домати салатно-3130кг.; Домати за готвене-7000кг.; Пипер пресен 
зелен-2093кг.;Пипер червен-2000кг.; Краставици-368Окг.;Зеле- 
674Окг.;Моркови-4695кг.;Спанак-1115кг.;Зелен фасул- качество „Екстра"- 
430кг.;Тиквички-37 00кг.;Чесън-294кг.;Зелен чесън-1Окг.;Патладжан- 
1125кг.;Пресни гъби-печурки-1500кг.;Ряпа-20кг.; Праз-1839кг.; Карфиол- 
115кг.; Копър-840вр.; Магданоз-3520вр.; Броколи прясно-250кг.; Салатно 
цвекло-ЮОкг. ; Целина глави-45кг.; Целина листа-22кг.; Пащърнак-20кг. ; 
Банани-5235кг . ; Портокали-ЗИОкг. ; Ябълки за печене-5910кг . ; Ябълки 
десертни-2000кг.; Дини-4605кг.; Пъпеши-2910кг.; Праскови-1480кг.; 
Кайсии-1055кг.; Мандарини-1880кг.; Череши-610кг.;Тиква-бяла- 
41Окг.;Тиква - цигулка-96Окг.;Лимони-32Окг.;Ягоди-43 4кг.;Киви- 
104Окг.;Дюли-бОкг.;Сини сливи-570кг.; Сушени сливи-2ООкг.;Нектарини- 
825кг.;Круши-710кг.;Вишни-20кг.;Грозде-десертно,бяло-960кг.;Грозде- 
десертно,червено-560 кг.;Позиция 6:Др. хр. и бак. стоки,варива и яйца- 
Шок десерти,за диабетици,0.025кг-800бр.;Кексчета, 0.030 кг.- 
44ООбр.;Кексчета, за диабетици, 0.030 кг.- 200бр.;Суха паста, 0.028 кг.- 
5250бр.;Меденки, 0.050 кг.- 6140бр.; Тахан халва,1 кг. инд. опаковка- 
496кг.;Тахан халва,0.0180кг.-4ООбр.;Какаова тахан халва "Любимка" или
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екв.,опаковка-0.250кг.-45Обр.;Халва „Нуга" или екв., 0.100 кг.-3730бр.;
Суха паста, за диабетици,0.038кг.-ЗООбрВафли-/шоколад, лешници,
тунквана, карамел /0.035кг.-6700брБисквити обикновени,0,190 кг. -
3700бр.;Вафли,за диабетици,0.025 кг.- 147Обр.;Вафли, 0.945кг-
180кут.;Кроасан /шоколад, карамел, шампанско, ягода, кайсия, крем
брюле, ванилия/, ед. оп. по 0.065кг.-294каш.;Пасти сочни, тар. с 12бр.
по 0.140кг-13бтар.;Реване, тар. с 12бр. по 0.140кг-115тар.;Еклери, тар.
с 12бр. по 0.140кг-192тар.; Бисквити-0.ЗЗОкг.-1575бр.;Бисквити,за
диабетици,0.170кг.-105бр.;Дребни сладки асорти,тар. 0.250кг.-
бОтар.;Локум,кутия 14Огр.-34Обр.;Течен шоколад-14Окг.;Мед, Бурканчета
0 . 250кг .-ЮОбр . ; Яйца-2 60580бр . ; Бишкоти, тар. 0 . 200кг .-59ббр . ; Боб зрял-
2315кг.;Леща-142Окг.;Ориз-3503кг.;Олио-7 305л.;Оцет,Бутилка от 0.700л.-
552бр.;Захар-4194кг.;Течен подсладител, 0.270мл., бут.-22бр.;Сол-
674кг.;Червен пипер,пакет от 1кг.-204кг.;Червен пипер,пакетче от 80гр.-
8Обр.;Маргарин, 0,500кг.Кутия-2120бр.; Магданоз, пакетче 10 гр./сух/-
4570 бр.;Черен пипер, по 0.010кг-5000бр.; Чубрица, пакетче Югр.-
2560бр.; Рон. Чубрица, в пл. по 0,500кг.-ббр.;Целина, пак. 10 гр.-
2520бр.;Мащерка, пак. Ю г р .-бООбр.;Лим. киселина,пак. 10 гр.-
64Обр.;Канела, пак.от Югр.-1110бр.;Какао, опаковка по 1кг,-
75кг; Джоджен, по 0 . ОЮкг .-1850бр. ; Даф . лист, пак. по Ю г р .-233бр. ;
Ванилия,пак. от 0,02кг.-4ОООпак.;Сода бикарбонат,оп-а по 0.080кг.-
205бр.;Картофено пюре,/суха смес/1кг.оп.-450бр.;Мюсли, по 0,500кг.-
390бр.;Овесени ядки, 0.250кг-178Обр.;Бакпулвер, пак. Югр.-
500бр. ; Девисил, по Югр .-490бр. ;Копър, сух м-л, пак. Югр,-
ЮбОбр. ;Пудра захар, пак. 0 . 500кг .-394бр .; Бахар, по Югр .-170бр .; Чесън
на прах, пак. Ю г р .-ЗООбр.;Маслини,без костилка,безсолни-
289кг.;Маслини, едри,с костилка-950кг.;Руска салата-560кг.;Салата
„Снежанка"-560кг.;Напитки:Чай-1725кут.; Мин. вода, бут. от 0,500л.~
200бр.и др. съгл. техн. спец;Позиция 7:3амр. продукти-Зелен боб,пакет
4ООгр.-ЗОбр.; Зел. боб, 1кг.-1100кг.; Зел. боб,нарязан кг.-
2280кг.;Грах,1кг.-254Окг.;Грах, 0.400кг.-ЗОбр.и др. съгл. техн.
спец;Позиция 8: Сладолед-Сладолед, 0.250 кг-440бр.; Сладолед-
200кг.;Позиция 9: Консерви-Домати 0.800кг. цели, белени-13563бр.;и др.
съгл. техн. спец.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 1?
Град
София

Пощенски код
1 0 0 0

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
срсас±п1п@срс. Ьд

Факс
02 9807315

Интернет адрес (1ЖЬ):
Дббр : / /у« ™ . срс . Ьд
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в Ю-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
УП.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04/12/2018 дд/мм/гггг___________________________
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РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII. 1) Трите имена: (Подпис)
Даниел Панов
VIII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново
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kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




