
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №1 
по процедура е уникален номер в РОП: .£)0073-2018-0048

№ РД 24-.{3>У от 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 „Център за социални услуги“ при 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: Замразени продукти; Обособена позиция № 8: Сладолед; 
Обособена позиция № 9: Консерви, публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tamovo.Ьц/Ьg/profil-na-kupuvacha/633, е уникален 
номер на процедурата 00073-2018-0048 в регистъра на АОП, открита е Решение № РД 
24-126/04.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано обявление с ID 
881760 на дата 07.12.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и прогнозна 
обща стойност на поръчката 2 686 063, 09 лева без ДДС, разпределена по обособени 
позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 : Хляб и хлебни изделия - 319 175,68 лева без ДДС;
Обособена позиция № 2: Риба -  137 922,25 лева без ДДС;
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения -  572 710,50 лева без ДДС; 
Обособена позиция № 4: Млечни произведения -  501 009,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - 362 375,10 лева без ДДС;
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца -  431 204,35 
лева без ДДС;
Обособена позиция № 7: Замразени продукти: 111724,70 лева без ДДС;
Обособена позиция №8: Сладолед-5352,00 лева без ДДС;
За Обособена позиция №9: Консерви -  244 589,18 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/633
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:
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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; 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: Замразени продукти; Обособена позиция № 8: 
Сладолед; Обособена позиция № 9: 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”0.650кг„фолиран, 
нарязан-35120бр.;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-2860бр.; 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.-2140бр.; кифла с локум 0.140кг.- 1120бр.; кифла е 
шоколад 0.140кг.-1980бр.; кифла със сирене 0.140кг.-1000бр.; поничка 0.140кг.-900бр.; 
баничка със сирене 0.140кг.-1020бр.; милинка 0.140кг.- 6579бр.; тутманик 0.140кг.- 
4649бр.; сиренка 0.140кг.-1420бр.; баница вита 0.140кг.-2760бр.; кашкавалка 0.140кг.- 
2200бр.; софиянка 0.140кг.-2147бр.; саламка 0.140кг.-2135бр.; Галета 0,500кг.- 958бр.; 
Грис /пшеничен/ 0.500кг- 2046бр.; Грис /царевичен/ 0.500 кг.- ЮОбр.; Нишесте 
/пшенично, царевично/ пакетче 0.070 кг - 12720бр.; 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.- 151 Збр.; Фиде 0,400 кг- 1160бр.; Груханапшеница 
0,500 кг.-634бр.; Спагети 0,400 кг.- 663бр.; Брашно бяло тип 500, 1 кг.- 3670 кг.; Брашно 
/царевично/1 кг.-200 кг.; Брашно оризово 0,500 кг.-50 бр.;

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

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-126/04.12.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0048.

IV. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
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 с прогнозна стойност - 319 175,68 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 подадените оферти не отговарят на условията за представяне, 
включително за форма и са неподходящи.

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



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

- оферта с вх. № 5300-3220-1/08.01.2019 г. от 9:49 ч. на участника ЕТ „Ник-96- 
Николай Робов“, с ЕИК: 104020987, с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. „Мир“, № 
13, телефон: 0886/739853; ел. поща: aznik96@abv.bg, лице за контакти -  Николай Робов
- участващ за Обособена позиция №1 -  Хляб и хлебни изделия;

- оферта с вх. № 5300-10021-1/08.01.2019 г. от 15:22 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 20.02.2019 г. комисията е констатирала, че:

> Относно оферта с вх. № 5300-3220-1/08.01.2019 г. от 9:49 ч. на участника 
ЕТ „Ник-96-Николай Робов“, с ЕИК: 104020987, с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. 
„Мир“, № 13, телефон: 0886/739853; ел. поща: aznik96@abv.bg, лице за контакти -  
Николай Робов - участващ за Обособена позиция №1 -  Хляб и хлебни изделия

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-3220- 
2/30.01.2019 г„ комисията не установи съответствие на участника с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор.

В допълнително представеният електронен ЕЕДОП, в част IV: Критерий за подбор, в 
раздел “А“, относно „Вписване в съответен професионален регистър“, участника е 
отговорил с отговор „ДА“, посочен е линк до информация за националните регистри на 
обектите за производство и търговия на храни, и номер на регистрация на обект за 
производство на храни - хляб и тестени закуски № 1855 / 13.09.2011г. от БАБХ.

В допълнително представеният електронен ЕЕДОП, в част IV : Критерий за подбор, в 
раздел В „Технически и професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: 
извършени доставки от конкретния вид", отново участникът е попълнил само 
информацията:

„- Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия; Сума - 57774.30 BGN; начална дата 
-21.08.2017 г. и крайна дата-21.08.2018 г. Получател -  Община Свищов;

- Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия; Сума - 36910.20 BGN; начална дата
-  01.08.2017 г. и крайна дата -  31.12.2019 г. Получател -  Община Полски Тръмбеш;

- Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия; Сума - 39240 BGN; начална дата -  
19.06.2017 г. и крайна дата-19.06.2018 г. Получател -  МБАЛ гр. Горна Оряховица;“, без 
да вземе под внимание посоченото в протокол №2 и документацията изискване, а 
именно:

Съгласно обявлението и документацията за обществена поръчка, по отношение на 
изискването за технически и професионални способности е поставено следното условие: 
„Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
съответната обособена позиция, както следва:
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За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия -  на минимум 1 (една) доставка 
на хляб с общо количество минимум 70 000 бр. и макаронени изделия с общо количество 
минимум 2900 кг. независимо от състава, вида и размера на опаковките на продуктите.“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 48/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

От представената допълнителна информация с вх. № 5300-3220-2/30.0Е2019 г., а 
именно:

- Заверено копие от Ценово предложение от участието на участника в обществена 
поръчка с предмет: Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните 
институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на 
община Свищов за 2017/2018 година“ за обособена позиция №1: „Доставка на хляб и 
хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в 
общността на територията на община Свищов“ -5  стр., и

- Заверено копие от Предлагани ценови параметри от ЕТ „Ник-96-Николай Робов“ 
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
изпълнение на проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“ във 
връзка с изпълнение на Договор № ЕЮ05РМОР001-3.002-0113-С01 от 19.09.2016 г., 
сключен между Община Полски Тръмбеш и Министерство на труда и социалната 
политика“ за изпълнение на проект до 31.12.2019 г. по Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най- 
нуждаещите се лица в България по процедура „Осигуряване на топъл обяд -  2016-2019“, 
код на процедурата ЕЮ05РМОР001-3.002 -  2 стр.,

комисията не може да установи необходимото съответствие с предварително 
обявеното условие, защото:

При направената от комисията проверка на информацията в АОП по партидата на 
Възложителя -  община Свищов
(Мр:/Лулу\у.аор.1^/са8е2.р11р?тобе=51ю\у_бос&бос_1б=866834&пе\ууег=2#), за сочената 
от участника обществена поръчка, се установи, че на дата: 11.09.2018 г. е публикувано 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги 
в общността на територията на община Свищов” с изпълнител - ЕТ НИК 96 - Николай 
Робов, но в поле: „IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем“, е посочен отговор „Не“ и 
е уточнено - „Изпълнението е 63.74% от предмета на договора“. От така посочената в 
допълнителния електронен ЕЕДОП и от установената в АОП по партидата на община 
Свищов информация, комисията не може да установи по безспорен начин, че в сочените 
63,74 %, действително участникът е изпълнил обем на минимум 1 (една) доставка на хляб 
с общо количество минимум 70 000 бр. и макаронени изделия с общо количество 
минимум 2900 кг. независимо от състава, вида и размера на опаковките на продуктите.

При направената от комисията проверка на информацията в АОП по партидата на 
Възложителя -  Община Полски Тръмбеш за сочената от участника процедура, не се 
установи обявена такава обществена поръчка.



Отделно от горното, в представеният от участника електронен ЕЕДОП, в част IV: 
Критерий за подбор, в раздел В „Технически и професионални способности", в поле „За 
поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид", на въпроса: „Тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на 
ЕС?“, е отговорил с отговор „Не“, което допълнително възпрепятства комисията да 
направи проверка на заявената информация за опит, но без количества.

Предвид направената констатация и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, 
т.1 от ЗОП, комисията единодушно решава да отстрани участника ЕТ „Ник-96-Николай 
Робов“ от последващо участие в процедурата.

> Относно оферта с вх. № 5300-10021-1/08.01.2019 г. от 15:22 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.

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. №5300-10021- 
3/25.01.2019 г., комисията не установи съответствие на участника с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор.

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:
Относно изискването за годност -  участникът е посочил изискуемата информация 

в част IV. Критерии за подбор, част А -  „Годност“, но в поле „Поръчки за услуги“.
- Комисията установи, 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 70 000 бр. и макаронени изделия с
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общо количество минимум 2900 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“ и 
„Доставка хляб, хлебни изделия и макаронени 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.

- 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 установи, 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 715/17.05.2012Г. ВТ3416ВА 
УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 700/14.05.2012Г ВТ0076ВА УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 
693/10.05.2012Г“. От така представената информация, комисията не може са установи 
вида на суровините, които могат да се превозват с транспортното средство, в 
зависимост от обособената позиния, за която се участва.

- Комисията установи, че представеният от участника попълнен ЕЕДОП не отговаря 
на образеца - ЕЕДОП приложен към документацията. В приложеният от участника 
ЕЕДОП фигурират 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 реши да отстрани 
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“.

У.ПРЕКРАТЯВАМ:

Обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия

V.l. Правно основание - чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно прекратяване на 
обособената позиция поради това, че подадените оферти не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма и са неподходящи.

V.2. Мотиви за прекратяване на обособена позиция №1: съгласно отразените в 
протокол № 3 от дата 20.02.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 
42/09.01.2019 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-tarnovo.bn/ba/profil-na-kupuvacha/633.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, „д“ 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, бул. Витргйа № 18, с копие и до 
Възложителя.
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