
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обществена поръчка 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0001

№ РД 24-... ̂ / 5 ,  от 019 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, an. 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 - Други хранителни и 
бакалски стоки, варива и яйца“ публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/637, с 
уникален номер на процедурата 00073-2019-0001 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 24.01.2019 г. с ID 889791 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2019-0001 и прогнозна обща 
стойност на поръчката 548 281, 05 лв. 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/637
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 - Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката са включени следните доставки:
Приблизителните количества хранителни продукти за една година в поръчката, са както 
следва: Захар 1 кг.- 7560кг.; Захар 5 кг.- ЮООкг.; Леща 1 кг,- 930кг; Леща Екстра 1 кг,- 
610кг; Боб 1 кг,- 1500кг; Боб Екстра 1 кг,- 800кг; Яйца размер М, клас А-143000бр.; Олио 
1 л,- 6500л.; Олио 3 л.-2000л.; Зехтин 1 л.- ЮООл.; Ориз 1 кг.- ЗОООкг; Ориз Екстра 1 кг,- 
1100кг; Фиде 1 кг,- ЮООкг; Оцет ябълков 0,700 л,- 800бр.; Сол 1 кг. йодирана-800кг; 
Червен пипер 0,080 кг.- 1600бр.; Чай - кутия 20 бр. пакетчета-3200бр.; Чубрица 0,010 кг.- 
351 Обр.; Сода бикарбонат 0,070 кг,- 1750бр.; Дафинов лист 0,005 кг.- 350бр.; Какао 0,200 
кг.-900бр.; Джоджен - сух 0,010 кг.- 700бр.; Целина - сух 0,010 кг.- 121 Обр.; Магданоз 
0,050 кг.- 1050бр.; Бисквити Закуска или еквивалент голям пакет 330 гр,- 7500бр.; 
Бисквити Роден край или еквивалент-5000бр.; Мед пчелен 100% - 0,900 кг,- ЮООбр.;
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Халва 2 кг.- 800бр.; Нектар 1 л. кайсия-1200л; Нектар 1 л. праскова-1100л; Нектар 1 л. 
портокал- ЮООл.; Нектар 1 л. Банан-ЮООл.; Нектар 1 л. Мултивитамин-ЮООл.; Боза 1 л.- 
ЮООл.; Жито 0,500 кг,- 2000бр.; Безсолни маслини 2,5 кг.- ЗООкг; Лимонена киселина 
0,010 кг,- 560бр.; Ванилия 0,020 кг,- 10820бр.; Девисил 0,010 кг.- 550бр.; Канела 0,05 кг,- 
700бр.; Сух Копър 0,010 кг,- 750бр.; Бакпулвер 0,010 кг,- 1 ЮОбр.; Крем нишесте - какао
0.200 кг,- ЮООбр.; Натурален сок 100% 1л. -  портокал-1500л.; Натурален сок 100% 1л. -  
кайсия-ЮООл.; Натурален сок 100% 1л- - зелена ябълка-1200л.; Натурален сок 100% 1л. 
-  банан-1500л.; Натурален сок 100% 1л. -  праскова- 1200л.; Натурален сок 100% 1л. -  
ананас-1300л.; Мармалад 1 кг-500кг; Мюсли със сушени плодове 20 % без ядки-1290 бр.; 
Киноа-220бр.; Бишкоти -2500бр.; Елда 0,500-1000 бр.; Нахут 0,500-ЮООбр.; Амарант- 
500бр.; Тахан сусамов-500бр.; Захар кафява- 2000кг.
11.4. Основен CPV код: 15000000; 15800000.
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-11 от дата 21.01.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0001.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико 
Търново - Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - с прогнозна 
стойност 548 281, 05 лв. без ДДС;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за „Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на 
Община Велико Търново - Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца“ 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:
1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите и 
доклада от нейната работа, отстранявам от участие следния участник и оферта за 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за обектите към 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на 
територията на Община Велико Търново - Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца“:

- Оферта с вх. № 5300-20829-1/25.02.2019 г. от 10:50 ч. на участника "МИРА 
ФУУД" ЕООД, с ЕИК: 202604179; с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ул. 
„Васил Левски“, № 174, телефон: 032/ 969796; Email: mira_food@abv.bg, Станислав 
Николов -  управител.

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 от 01.04.2019 г. комисията е констатирала, че:
след анализ на съдържащата се в техническото предложение информация установи, 

че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия.

1. Съгласно предварително обявените условия на документацията за обществена 
поръчка, на стр. 12-13 са посочени обстоятелствата при които участник в процедурата
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ще бъде отстранен. Предвидено е, че ще бъде отстранен участник, който е посочил
„условия в офертата в противоречие с одобрените в документацията за участие“ ......
„Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако 
направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор. 
Участник, който в методологията си на работа направи предложения в 
противоречие с условията на проекто- договора или документацията не се оценява
и се отстранява от участие;“ .................“ Отстранява се от участие участник, който
постави в методологията си или някъде другаде в офертата, по- неизгодни условия 
или такива в противоречие с условията на проекта на договор“.

След направеният подробен анализ на офертата на участника, комисията установи, че 
са налице условия, които са в противоречие с предварително обявените в проекта на 
договор, неразделна част от документацията за участие.

На стр. 18 в офертата си участникът е представил следното предложение, относно 
планирането на дейностите предмет на поръчката: „3. При всеки случай на изменение на 
заявките, както от страна на клиента така и от страна на МИРА ФУУД ЕООД, КДП 
(координатор доставки и продажби) информира клиента по телефона. Промените в 
заявките могат да бъдат промяна в количеството, вида на заявения продукт или 
закъснение в изпълнението на самата заявка. Измененията в заявките се отразяват от 
КДП в компютърна програма, като потвърждение за съгласие от страна на клиента 
за това изменение е подписа на приемчика на стоковата разписка, която 
съпровожда доставката.“

Налице е противоречие с условията на проекта на договор, изразяващо се в следното: 
„(4.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срока определен в чл.1,
(1.3) след получаването на заявката на Възложителя при условията посочени в 
Техническото предложение Приложение № 2 .“

„(5.4)Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки четвъртък - 
от 09.00 ч. до 10.00 ч. Ако този ден е обявен за официален празник, заявките ще се 
предават на изпълнителите на следващият работен ден. Заявката се предоставя в писмена 
форма по електронен път/факс/електронна поща/чрез протокол, на представител на 
изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа 
подробно описание на заявените артикули, техните количества, единични цени, 
действащи към момента на заявяване /по договор или последна актуализация/ и обща 
стойност и график за доставката им.

(5.5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 
документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски 
документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени 
представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на 
настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото 
предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както 
и с направената заявка.

(5.6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 
Продукти съобразно алинея (5.7) от този Договор, Възложителят има право да откаже 
да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или 
частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен



протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, 
дефинирани в алинея (5.7) по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване 
на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ 
приемането на стоката.“

Видно от посочените в проекта на договор условия, Възложителят не е предвидил 
възможност от страна на „клиента“, т.е. от негов представител да се съгласява с 
възможни изменения на заявките от страна на Изпълнителя и то чрез подписване 
на стокова разписка от „приемчика“, както е отразено в офертата на участика.

В условията на проекта на договор, Възложителят ясно и категорично е изложил 
параметрите на заявяване на необходимите хранителни продукти, а именно „след 
писмена заявка от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки четвъртък - от 09.00 ч. до 10.00 ч.“, като единствената 
възможност за отклонение е в хипотезата на официален празник. Дори нещо повече, в 
проекта на договор, в същата алинея, е поставено като условие, заявката да бъде 
оформена като протокол по образец на страните като изрично в този протокол се 
отбелязват подробно описание на заявените артикули, техните количества, единични 
цени, действащи към момента на заявяване /по договор или последна актуализация/ и 
обща стойност и график за доставката им. Така посочени, записите ясно показват, че 
между страните ще се разменят предварително уточнени параметри на хранителните 
стоки без възможности на изменения, с които да се съгласят представителите на 
Възложителя.

Така предложеното условие от участника поставя Възложителят в хипотезата на 
съгласие за направено едностранно от Изпълнителя изменение на параметрите на 
доставките при условие на действащ договор с приложена неразделна част към него на 
техническо предложение.

Отделно от горното, чрез показателят за оценка - Срок за заменяне 
несъответстващите продукти с нови (ПСР) с теглови коефициент КО -  50 %, 
Възложителят цели да избере участник който да реагира със срок за замяна на 
несъответстващите продукти с нови, и се отнася за необходимостта от реакцията 
на изпълнителя в следните случаи при: несъответствие на доставените Продукти със 
заявения вид, съгласно характеристиките на продукта и неотговарящи на тези 
характеристики за него посочени Техническата спецификация на Възложителя и 
Техническото предложение на изпълнителя или несъответствие на партидните номера 
с указаните в етикета на доставените Продукти или несъответствие на срока на 
годност на Продуктите с изискванията на Техническата спецификация или 
несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност или 
нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

Освен посоченият по горе срок, Възложителят е предвидил и втори срок (в 
минути), в който изпълнителят да допълни доставката на хранителните продукти, в 
случай че същата не отговаря на заявеното количество, като този срок започва да тече от 
подписване на протокол от представител на Възложителя и Изпълнителя.
Всичко изложено до тук потвърждава констатацията на комисията, че с предложението 
си на стр. 18 от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е предложил по- 
неизгодни условия и такива в противоречие с условията на проекта на договор.

Условията предвидени в проекта на договор, са ясни, категорични и следва 
задължителното им изпълнение с оглед безпроблемно и навременно обезпечаване на 
доставките на хранителни продукти за децата в детските градини посочени в 
Приложение № la, а не както е записал участникът на няколко места болнични или 
здравни заведения (стр.20) или пък „студентски столове“ (стр. 42).



2. На следващо място, на стр. 32 от Техническото предложение на участника, в 
таблица участникът е посочил учебните заведения, които ще бъдат обслужвани чрез 
товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ“ с per. № РВ 2572 СМ. Видно от 
информацията в таблицата, обектите -  ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ с адрес: гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Найденов“ №24 и ДГ „Пролет“ с адрес: гр. Велико Търново, ул. 
„Иван Вазов“ №5 е посочен един и същи час на пристигане „8:50 часа“ въпреки че 
обектите са на различни адреси и сам участника е посочил, че разстоянието между тях е 
6 минути.

От предложението на участника за двата обекта не се гарантира безпроблемно и 
навременно извършване на доставки на хранителни продукти, тъй като не е отразена 
последователността на доставките.

3. На следващо място, на стр. 43, участникът е предвидил срок в рамките на 3 часа 
за извършване на извънредна доставка, ако липсват налични продукти. Съгласно 
условията на документацията, „Участниците посочват и втори срок - в минути, за 
допълване на доставката на хранителните продукти, в случай че същата не отговаря на 
заявеното количество, като този срок започва да тече от подписване на протокол от 
представител на Възложителя и Изпълнителя.“ Така направено, предложението на 
участника в часове а не в минути не съответства не само на условията на документацията 
на поръчката но и на условията на проекта на договор - (5.12.2) -  „Изпълнителят допълва 
доставката, в случай че същата не отговаря на заявеното количество, в срок от [•] минути 
от подписване на съответния протокол от Страните.“

В предварително обявените условията на документация за обществената поръчка, 
на комисията не е вменено задължение да определя направено предложение на участник 
от часове в минути.

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, комисията единодушно предлага на възложителя, 
отстраняване на участника "МИРА ФУУД“ ЕООД, с ЕИК: 202604179, с оферта с вх. № 
5300-20829-1/25.02.2019 г. 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 „Неподходяща оферта” по 
смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

У.ПРЕКРАТЯВАМ:

Обществена поръчка с предмета: Доставка на хранителни продукти за обектите 
към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на 
територията на Община Велико Търново - Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца.



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 обществената поръчка: съгласно отразените в 
протокол № 3 от дата 01.04.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 
351/26.02.2019 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.bg/bg/profil-na-kupuvacha/637.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 б. „д“ от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен 
срок от ] [ението от всеки заинтересован участник до Комисията за
защита
Възложителя.

адрес: гр. София, бул. Витоша № 18, с копие и до

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор дирек \ОП- .

Грета Маринова < 
Юрисконсулт в дирекция (Щ

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/637
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