
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №3 
по процедура е уникален номер в РОП: 00073-2018-0048

№ РД 24- . 3 1 . ........от . , / 2 ,  .ЙЬ..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.bg/bu/profil-na-kupuvacha/633, с уникален 
номер на процедурата 00073-2018-0048 в регистъра на АОП, открита с 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 № 3: са включени следните доставки:
- Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения -  Приблизителните количества 
на хранителните продукти от позицията за една година са както следва: Заешко месо- 
315кг.;Месо телешко, замразено, без кост за готвене-972кг.;Телешко шкембе- 
335кг.;Телешки шол,замразен-450кг.;Телешки шол,охладен-620кг.;Месо свинско, 
замразено, без кост за готвене-4770кг.;Свински врат,охладен-70кг.;Свинска пържола от 
бут, охладена- 165кг.; Свински бут,замразен-260кг.;Свински шол от бут, охладен, без 
сухожилия и кости-280кг.;Свински котлети, замразени-720кг.; Свински дроб, охладен- 
460кг.;Свински крака, охладени-400кг.;Свински уши, охладени- 400кг.;Свинско 
кебапче,0.070кг, охладено-15620бр. ;Свинско кюфте,0.070кг.,охладено-1291 Обр. ;Месо
агнешко, охладено^150кг.;Месо агнешко,замразено-70кг.;Агнешки бут, охладен-ЮОкг.; 
Агнешки бут,замразен-20кг.;Агнешки дреболии, замразени-640кг.;Агнешка плешка, 
замразена-1 ООкг.; Агнешка плешка, охладена-70кг.; Агнешки комплект, охладен-бОкг.; 
Пилешко филе, замразено-800кг.;Пилешко филе,охладено-436кг.;Пилешки бутчета, 
индивидуапно замразено-7290кг.;Пилешко бутче, замразено 655кг.;Пуешко бутче, 
замразено-55кг.;Пиле,замразено-770кг.;Пилешки дробчета, замразени, опаковка 0.500 
кг.-2100бр.;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-1706кг.; 
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-100кг.;Шунка-190кг.;

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 № 3: Месо и месни произведения с прогнозна стойност -  572 710,50 
лева без ДДС;



1У.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата, по Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения, с мотивирано 
решение, поради това, че подадената оферта не отговаря на условията за представяне, 
включително за форма и е неподходяща.

1У.З. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 3:
1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите и 
доклада от нейната работа, отстранявам от участие следният участник и оферта за 
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения:

- Относно оферта с вх. № 5300-11569-1/8.01.2019 г. от 9:47 ч. на участника 
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК: 121644736; с адрес: град София, 
1784, бул. „Цариградско шосе 7-11 км, телефон: 02/9762 274; факс: 02-976 2 738 ел. поща: 
miroslava.yordanova@metro.bg, лице за контакти -  Мирослава Йорданова - участващ за 
Обособена позиция №3 -  Месо и месни произведения;

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 от 20.02.2019 г. комисията е констатирала, че:
С приложно писмо от 18.01.2019г. на председателя на комисията, е изпратен 

протокол №2 от 11.01.2019 г. от работата на комисията до участниците в процедурата. 
Протокола е получен от всички участници, в т.ч. и от участника „МЕТРО КЕШ ЕНД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на дата - ................

Отговор от участника „МЕТРО КЕШ ЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е 
постъпил в законоустановеният срок.

С протокол №2 от 11.01.2019 г. от работата си, комисията е установила 
несъответствия на представената в ЕЕДОП от участника информация спрямо 
изискванията за лично състояние и критерий за подбор посочени в предварително 
обявените условия на поръчката. При спазване на изискването на чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача, като е направила това включително и за 
участника „МЕТРО КЕШ ЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД видно от получена обратна 
разписка на куриерска фирма от дата 24.01.2019 г.

Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ на Закона за обществените поръчки, 
Възложителя задължително отстраняване от участие в процедурата участник който: не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Посочените от Възложителя критерии за подбор са посочени в обявлението и 
документацията за обществена поръчка. Съгласно чл. 107 от ЗОП - Освен на основанията 
по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 1. кандидат или участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 
преговори, или в документацията.

От представената в ЕЕДОП информация, комисията е установила, че участника не 
отговаря и на поставените критерии за подбор посочени в обявлението за обществена 
поръчка.

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията единодушно 
решава да отстрани участника „МЕТРО КЕШ ЕНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от 
последващо участие в процедурата.
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У.ПРЕКРАТЯВАМ:

Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения

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

V.2. Мотиви за прекратяване на обособена позиция №3: 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.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, 
решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bn/profil-na-kupuvacha/633.

VII. Съгласно чл. \9п, im. 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 конкуренц^ята| с адреСГтр. София, бул. Витоша № 18, с копие и до 
Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ" ЙАНОВ .,
КМЕТ НА ОБЩИНА ^ Л Ш £ 0  ТЪРНОВО
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