
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@ 3Qp.bg , app@30p.bg 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение
ЕЗ Решение за публикуване

□  осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i907i6-00073-00i2(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i-ви етап:________   дд/мм/гпт

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
68. Хранително-вкусова промишленост_________________________________________________

Решение номер: РД 24-л^^. От дата: 22/07/2019 дд/мм/гггг________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер:__________________________________от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ю Публичен
ПСекторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България №
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова-Директор Дирекция ОП; 
Димитрова-Директор Дирекция СДЗ

Росица
Телефон:
062619 228; 062619 209

Електронна поща:
mop_vt @ abv.bg
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/p

Факс:
062619 231

rofil-na-kupuvacha/699
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

Ю Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:______________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 
^Общ ествени услуги ПНастаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура_____________________
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□О тбрана □Социална закрила
□О бщ ествен ред и сигурност □О тдих, култура и вероизповедание
□ О колн а среда □Образование
□  Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:
ПЗдравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□  Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □ Д р уга  дейност:
ПТранспортни услуги

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
53 Откривам процедура

Юза възлагане на обществена поръчка
□ з а  сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

□Създавам  квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не [8

II.l) Вид на процедурата____________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
И  Открита процедура 
□Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
□Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект 
П  Публично състезание
□  Пряко договаряне______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура 
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
□Договяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_____________________________
(попълва се от публичен възложител)

ЕЗЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
П Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП_____________________________________________
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□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□)Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
[~~|Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП____________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Ц Ч л. 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV. 1) Наименование
Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални 
услуги" при Община Велико Търново, по обособени позиции:
IV. 2) Обект на поръчката
□Строителство
ЕЗДоставки
ДУслуги_________________________________________________________________________

ПДз) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
За Обособена позиция № 1: - 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„Вял"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 с шоколад 0.140кг.-1980бр.; кифла със 
сирене 0 .14 Окг .-ЮООбр . ; поничка 0.140кг.-900бр. ; баничка със сирене 
0.14Окг.-1020бр.; милинка 0.140кг.- 6579бр.; тутманик 0.14Окг.-4649бр.; 
сиренка 0.14Окг.-1420бр.; баница вита 0.14Окг.-27бОбр.; кашкавалка 
0.140кг.-2200бр.; софиянка 0.140кг.-2147бр.; саламка 0.14Окг.-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. 
- 1513бр.; Фиде 0,400 кг- 1160бр.; Грухана пшеница 0,500 кг.-634бр.; 
Спагети 0,400 кг.- ббЗбр.; 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: - 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.- 
бООбр.;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, 
индивидуална опаковка от 0.125кг.-1350бр.; Краве масло,разфасовка-пакет 
от 0,125кг.-7628бр.; Краве масло,разфасовка-пакет от 0,250кг.- 
Ю О О б р .;Майонеза, опаковка 0.200кг.-2000бр.; Преходно мляко, за деца от 
6-12мес. Възраст, 0.4ООгр.-50бр.; Преходно мляко, за деца от 6-12мес. 
Възраст, 0.800гр.-50бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% 
масленост, Ю О О г р .)-20бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% 
масленост, 0,500 гр.)-20бр. Навсякъде където се посочва конкретен 
модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 
производство да се чете с или еквивалент в т.ч. се приемат и____________
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еквивалентно/и опаковки на посочените.
ППд) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване 
на околната среда

Да □  Не К

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (б р о й )

критериите за подбор (б р о й )

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)____________________________________ — —— _____________

1У.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Ю Не □
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 818203.61__________ Валута:__________ ВОЫ

ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да Ц  Не ЕЗ

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:______________________________ Валута:__________ ВСЫ

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
V.!) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Процедурата за обществената поръчка се открива на правно основание 
чл.73, ал. 1 от ЗОП, като всички заинтересовани лица могат да подадат 
оферта. Процедурата осигурява публичност и прозрачност, събиране на 
конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на 
бюджетни средства.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
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открита с решение № от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №

(ппппп-уууу-хххх)
У.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:______________________________ Валута:__________ ВСИ

РАЗДЕЛ VI; ОДОБРЯВАМ____________________________________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
[^поканата за участие 
^документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
У11.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 1!
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
срсабшФпбсрс.Ьд

Факс
02 9807315

Интернет адрес (ШИ.):
Ы:бр: / /июи. срс. Ьд
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, ал-ьЗ от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението/за! одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22/07/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕД
У1П.1) Трите имена: (Подпис)
Даниел Панов
VIII. 2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търно<р^
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




