
РЕШ ЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №1 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0038

№ Р Д 2 4 - . , / 3 £ Г  от 2019 т.
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. 2 от ЗОП, във връзка е 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 обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия; 
Обособена позиция № 2: Млечни произведения“, открита с Решение № РД 24- 
100/22.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/699, c уникален номер на процедурата 00073-2019-0038 в регистъра на АОП 
и публикувано обявление на дата 25.07.2019 г. с ID 923667 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, и прогнозна обща стойност на поръчката 818 203,61 лв. без ДДС, по 
обособени позиции, както следва:-Обособена позиция № 1 -  319 704, 46 лв. без ДДС;-За 
Обособена позиция № 2 -  498 499, 15 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/699
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 
Обществени услуги.

II. ОБЩ ЕСТВЕНА 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: Млечни произведения,

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на позиция № 1 : са включени следните доставки:
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 
„Типов”0.500кг., фолиран,нарязан- 109006p.; 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 0.140кг,- 
ЮООбр.; 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,-

1

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
mailto:mop_vt@abv.bg
http://www.veliko-tamovo.bg
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/699


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 п ак ет1 к г- 185бр.; Мая 
за хляб- 626бр.; Тесто 1 кг,- 880кг; Макарони /дребни фигурки/ 0.400 кг -  2920 бр.; Кук- 
кус 0,400 к г ,-151 Збр.; 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.
11.4. Основен CPV код: 15810000; 15811100
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура,

III. АДМ ИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-100/22.07.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0038.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия -  319 704, 46 лв. без ДДС;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия, с мотивирано решение, 
поради това, че всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок, и са неподходящи.

IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1: съгласно 
мотивите, посочени в протокол № 3 от работата на комисията.

НАРЕЖДАМ:

1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите и 
доклада от нейната работа, отстранявам от участие следните участници и оферти за 
обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия:

- оферта с вх. № 5300-20812-8/26.08.2019 г. от 15:20 ч. на участника 
"КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 203022445; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, вх. № 34, телефон: 0675/30636, факс: 
0675/30636, e-mail: kilteks(fcabv.bg, лице за контакт: Деян Ганев -  относно обособена 
позиция №1:

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 комисията е констатирала, следното:

Съгласно условията на документацията на обществената поръчка -  стр. 49-50, е 
посочено: „В предложението си участникът следва да предложи мерки, които ще 
предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел 
недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на 
заложените в поръчката цели. Участникът следва да обясни определените потенциални 
рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, и да представи 
вероятните потенциални рискове, както и да предложи стратегия за управление на
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рисковете и това как предлага да действа при всеки един възможен риск с цел влиянието 
му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

Определените потенциални рискове и предпоставките, идентифицирани от 
възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са: 
Потенциални рискове при изпълнение на поръчката 
1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;
2/ Риск, свързан с аварии на транспортно/и средство/а;
3/ Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от страна на Възложителя;
4/ Риск забава на доставка по обекти;
5/Риск неработоспособност на шофьор на транспортно средства;
6/ Риск от преобразуване на изпълнителя в срока на договора;
7/ Риск от необходимост от промяна на разфасовка на продукт поради липса на търговско 
предлагане или друга причина или риск от необходимост от промяна на 
производител/доставчик.
Информацията за управление на всеки един от рисковете трябва да включва:
1. Развити мерки за предотвратяване на настъпването на рисковете. Представената 
информация трябва да включва задължително поименно посочване на лицето или 
лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и характеристики 
на техните задачи/организация на екипа по мерките/.
и
2. Развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване. 
Представената информация трябва да включва задължително поименно посочване на 
лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и 
характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/.

Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не 
отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от 
задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията 
отстранява офертата от последващо участие.“

От комисията се установи, че в техническото предложение, участника не е 
изложена никаква информация за идентифицираните от Възложителя рискове. Липсата 
на един елемент или информация посочена в документацията за обществена поръчка в 
офертата на участник задължава комисията да отстрани участника от последващо 
участие.

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата.

Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” от ППЗОП, техническото предложение 
съдържа, б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя.

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 
условия за задължително съдържание.
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Съгласно условията на процедурата, посочени на стр. 12 от документацията за 
обществена поръчка „От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се 
установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.“

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника "КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 203022445, с оферта 
с вх. № 5300-20812-8/26.08.2019 г. от 15:20 ч., от последващо участие на основание чл. 
107, т.5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

■S оферта с вх. № 5300-1443-7/26.08.2019 г. от 15:25 ч. на участника "СТЕЛИТ 
1" ЕООД, с ЕИК: 107544354; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски 
код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, вх. № 1, телефон: 0675/32024, факс: 
0675/34275, e-mail: stelit_lltd@ abv.bg, лице за контакт: Мирослава Петрова -  
относно обособена позиция №1.

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 комисията е констатирала, че:

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
Съгласно условията на документацията на обществената поръчка -  стр. 49-50, е 

посочено: „В предложението си участникът следва да предложи мерки, които ще 
предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел 
недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на 
заложените в поръчката цели. Участникът следва да обясни определените потенциални 
рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, и да представи 
вероятните потенциални рискове, както и да предложи стратегия за управление на 
рисковете и това как предлага да действа при всеки един възможен риск с цел влиянието 
му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

Определените потенциални рискове и предпоставките, идентифицирани от 
възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са: 
Потенциални рискове при изпълнение на поръчката 
1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;
2/ Риск, свързан с аварии на транспортно/и средство/а;
3/ Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от страна на Възложителя;
4/ Риск забава на доставка по обекти;
5/Риск неработоспособност на шофьор на транспортно средства;
6/ Риск от преобразуване на изпълнителя в срока на договора;
7/ Риск от необходимост от промяна на разфасовка на продукт поради липса на търговско 
предлагане или друга причина или риск от необходимост от промяна на 
производител/доставчик.
Информацията за управление на всеки един от рисковете трябва да включва:
1. Развити мерки за предотвратяване на настъпването на рисковете. Представената 
информация трябва да включва задължително поименно посочване на лицето или
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лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и характеристики 
на техните задачи/организация на екипа по мерките/, 
и
2. Развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване. 
Представената информация трябва да включва задължително поименно посочване на 
лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и 
характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/.

Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не 
отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от 
задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията 
отстранява офертата от последващо участие.“

От комисията се установи, че в техническото предложение, участника не е 
изложена никаква информация за идентифицираните от Възложителя рискове. Липсата 
на един елемент или информация посочена в документацията за обществена поръчка в 
офертата на участник задължава комисията да отстрани участника от последващо 
участие.

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата.

Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” от ППЗОП, техническото предложение 
съдържа, б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя.

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 
условия за задължително съдържание.
Съгласно условията на процедурата, посочени на стр. 12 от документацията за 
обществена поръчка „От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се 
установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.“

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника "СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, с оферта 
с вх. № 5300-1443-7/26.08.2019 г. от 15:25 ч., от последващо участие на основание чл. 
107, т.5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

V. ПРЕКРАТЯВАМ:

Обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия

V.l. Правно основание - чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно прекратяване на 
обособената позиция поради това, че всички оферти или заявления за участие не
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отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са 
неподходящи.

V.2. Мотиви за прекратяване на обособена позиция №1: съгласно отразените в 
протокол № 3 на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1390/27.08.2019 г., на Кмета 
на Община Велико Търново и утвърден от възложителя доклад.

VI. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок 
съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача на адрес: https ://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/699.

Ж алба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, 
бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@ cpc.bg. факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпъл! то на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ  
ИНЖ. ДАНИЕЛ
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