
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №1 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0014

№ РД 24-.. л М . от .О М .-.Ш ...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: Месо и месни произведения; Обособена позиция № 3: Млечни 
произведения, открита с Решение № РД 24-39/26.03.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, е публикувано решение с ID 903536 на дата 26.03.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2019-0014 и прогнозна обща 
стойност на поръчката е 1392895.51 лв. без ДДС разпределена по позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1 -319175.68 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - 572710.50 лв. 
без ДДС; Обособена позиция № 3 - 501009.33 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/660
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 „Център за социални услуги“ при 
Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения; Обособена позиция № 3: 
Млечни произведения.

II. 3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - Приблизителни количества 
хранителни продукти за позицията за една година са: 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-2860бр.; Козунак 0,500 кг.-
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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 с 
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 к г -2 9 2 0  бр.; Кук-кус 0,400 кг.- 1513бр.;Фиде 0,400 к г -1160бр.; Грухана пшеница 
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.;

За Обособена позиция № 2: 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- 
12910бр.;Месо агнешко, охладено^50кг.;М есо агнешко,замразено-70кг.;Агнешки бут, 
охладен-ЮОкг.; Агнешки бут,замразен-20кг.; Агнешки дреболии, замразени-
640кг.;Агнешка плешка, замразена-ЮОкг.;Агнешка плешка,охладена-70кг.;Агнешки 
комплект,охладен-60кг.; 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.-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- 
1 ООкг. ;Шунка-190кг.

За Обособена позиция № 3: Млечни произведения -  Приблизителните количества 
на хранителните продукти от позицията, за една година са както следва: Мляко кисело 
2%, 0.400кг.-43160бр.; Мляко кисело 3,6%, 0.400кг.-24075бр.; Прясно мляко 2 %- 
ЮЗООл.; Прясно мляко 3,2%-12657л.; Мляко кисело-плодово /горски плод, круша, 
праскова, ягода, малина/-0.200кг.-600бр.;Сирене краве-550кг.;Сирене краве 
вакуумирано-930кг.;Сирене краве, разфасовка-тенекия-8кг.-321 бр.;Кашкавал,
Вакуумиран пакет 0.250кг,- 2060бр.; Кашкавал,пита-25кг.; Кашкавал 2кг.- 370бр.; Сухо 
мляко-560кг.; Извара, пакети по 1кг. вакуумиран-850кг.; Крема сирене, индивидуална 
опаковка от 0.125кг.-1350бр.; Краве масло, разфасовка-пакет от 0,125кг.-7628бр.; Краве 
масло, разфасовка-пакет от 0,250кг.-1000бр.;Майонеза, опаковка 0.200кг.-2000бр.; 
Преходно мляко, за деца от 6-12мес. Възраст, 0.400гр.-50бр.; Преходно мляко, за деца 
от 6-12мес. Възраст, 0.800гр.-50бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3%



масленост, 1000гр.)-20бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, 0,500 
гр.)-20бр.

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

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-39/26.03.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0014.

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 № 1: „Хляб и хлебни изделия“ -  319 175,68 лв. без ДДС;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия“ с мотивирано решение, 
поради това, че не е подадена оферта.

IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1:
Обособената позиция се прекратява, тъй като не е подадена нито една оферта в обявеният 
в поканата срок - 02.04.2019 г. до 17:00ч. От Община Велико Търново е отправена покана 
с № 5300-17601-1/26.03.2019 г. до „Фаворит 98“ ООД за представяне на оферта по 
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“, като в посоченият срок не е подадена 
оферта. С оглед тези обстоятелства е налице основание за прекратяване на обособената 
позиция № 1 по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bu/bg/profil-na-kupuvacha/660.

VI. Съгласно чл. 197, /ая, 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се; подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок 
от получаването му. здава до Комисията за защита на конкуренцията, гр.
София, бул. Витоша N и до Възложителя.
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