
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 №2 и № 3 

по процедура е уникален номер в РОИ: 00073-2019-0027

№ РД 24 .<&....... .. о т  2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 
във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка е предмет: „ Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община 
Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; 
Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за 
социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена 
позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални 
услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни произведения, открита с Решение № РД 24
-  68 от 11.06.2019 г., обявление е ID № 916086, публикувано в електронната страница на 
Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00073-2019-0027 на поръчката в РОП и в 
Официален вестник на Европейския съюз е № 2019/S 113-276799 от 14.06.2019 г., и с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bu/bu/profil-na- 
kupuvacha/685. е общата прогнозна стойност от 1 215 561, 36 лв. без ДДС и прогнозни 
стойности на обособените позиции, както следва:
- за Обособена позиция № 1 - 397 357,75 лв. без ДДС;
- за Обособена позиция № 2 -  319 704.46 лв. без ДДС;
- за Обособена позиция № 3 - 498 499, 15 лв. без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново -  Даниел Панов, 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: 062/619 231; 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/685
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган е 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 обекти към структури на Община Велико Търново, по обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на 
Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни
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продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново -  
Млечни произведения

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
- За Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция 

„Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико 
Търново - Хляб и хлебни изделия - приблизителните количества хранителни продукти за една 
година в позицията, са както следва: Хляб „Бял" 0,650 кг,- 45000 бр.; Хляб „Добруджа" 0,650 кг.- 
ЮОООбр.; Хляб „Типов" 0,500 кг.- 20300бр.; Ръжен хляб 0,350 кг.- 6200бр.; Пълнозърнест хляб 
0,500 кг.- 5000бр.; Домашна юфка 0,200 кг.- 7000бр.; Кори за баница 0,500 кг.- бОООбр.; Козунак 
0,500 кг.- ЮОООбр.; Грис 0,500 кг.- 1370бр.; Брашно 1 кг., бяло тип 500- 9100бр.; Нишесте 0,200 
кг.- 3200бр.; Мая за хляб 0,040 кг.- 5000бр.; Готово тесто 1 кг,- 1800бр.; Кус Кус 0,400 кг,- 2900бр.; 
Овесени ядки фини 1 кг.- 1300бр.; Макаронени изделия от пълнозърнесто брашно за 1 кг.- 
ЗЮОбр.; Макарони обикновенни 0,400 кг.- 2300бр.;

- За Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център 
за социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия - Приблизителни 
количества хранителни продукти за една година от позицията са както следва: Хляб 
„Бял”0.650кг.,фолиран, нарязан-35120 бр.;Хляб„Бял”0.500 кг.,фолиран,нарязан- 8800бр.;Хляб 
”Добруджа”0.650кг. ,фолиран,нарязан-18154бр. ;Хляб „Т ипов”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 е 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 пакетче 0.070 кг - 12720бр.; Нишесте 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- ПбОбр.; 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 № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център 
за социални услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни произведения - Приблизителните 
количества хранителни продукти за една година в позицията, са както следва:Мляко кисело 2%, 
0.400кг.-43160бр.; Мляко кисело 3,6%, 0.400кг.-24075бр.; Прясно мляко 2 %-10300л.; 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.-321бр.;Кашкавал, Вакуумиран пакет 0.250кг,- 2060бр.;
Кашкавал,пита-25кг.; Кашкавал 2кг.- 370бр.; Сухо мляко-560кг.; Извара, пакети по 1кг. 
вакуумиран-850кг.; Крема сирене, индивидуални 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 по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ



III. 1. Процедурата е открита е Решение № РД 24-68/11.06.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.

III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0027

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА В ЧАСТТА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2 И № 3:

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно „Възложителят прекратява 
процедурата поради това, че са установени нарушения при откриването й, които не могат да 
бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата“

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С Решение № РД 24 - 68/11.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 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 обекти към структури на Община Велико Търново, 
по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за 
обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на 
територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: 
Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при 
Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново -  Млечни произведения“

С настоящото решение се прекратяват Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и 
хлебни изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към 
„Център за социални услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни произведения от 
посочената по горе обществена поръчка.

Мотиви за прекратяване на Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за 
обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за 
социални услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни произведения:

Поради възникнал технически проблем при обслужване на електронната платформа на 
профила на купувача се установи, че не е осигурен достъп до файл с информация във връзка е 
позиция № 2 и № 3 от обществената поръчка, която е от значение за участниците за изготвяне на 
офертите. Установява се наличие на правно основание за прекратяване на процедурата по 
обособена позиция № 2 и № 3 на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно са установени 
нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, 
без това да промени условията, при които е обявена.

Спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция и на публичност и прозрачност 
изисква прекратяване на процедурата за обособена позиция № 2 и № 3 е оглед неосигурения 
поради технически причини пълен достъп на информация от документацията за възлагане на 
обществената поръчка.

Ще бъде открита отново открита процедура в частта на прекратените позиции, като на 
всички участници ще се предостави възможност в определените от закона срокове да се 
запознаят с документацията в пълния й вид, е оглед на това да имат възможност и достатъчно 
време да подготвят офертите си и организират участието си в процедурата. Прекратяването на 
настоящата процедура цели осигуряване на възможност за широко участие и постъпването на 
голям брой оферти, получаване на конкурентни оферти и избор на икономически най - изгодна 
оферта. Поради изтичане на законоустановените срокове по чл.100 от ЗОП информацията, до 
която не е осигурено навременно достъп към днешна дата не може да бъде публикувана. С оглед



осигуряваното на законосъобразност прекратявам процедурата в частта за обособена позиция № 
2 и № 3, като същата ще бъде предмет на ново обявяване.

Във връзка е гореописаното Възложителят взема решение за прекратяване на Обособена 
позиция № 2 - Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ 
при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия и Обособена позиция № 3 - Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново 
-  Млечни произведения на основание чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

V. Съгласно чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка е чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението 
ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: ЬРр5://\у\у\у.уеПко- 
1атоуо .Ь ц/Ь ц/ р го 111 -па-кирцуасЬа/685.

VI. Съгласно чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОЩпредложение първо) в срок до седем дни от влизане 
в сила на настоящото решение за прекратяване на позициите, да бъде изпратено за публикуване 
в АОП обявление за възлагане на поръчка.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 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. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. 
Витоша № 18, е копие и до Възложителя. Съгласно определението на § 2, т. 13 от ДР на ЗОП не 
са налице заинтересовани участници, за които е приложима хипотезата на чл. 197, ал.1, т.7 от
ЗОП.

Контрол по изпълнението на рш/юн^ето^де-упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛ
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Директор дирекци П
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