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I. II. III. IV. V. VI. VII.

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: 24-50 от 23.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Русанка Александрова, Р

България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619

251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/311/.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Обект на поръчкатаII.1)

Доставки

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка  на  хранителни  продукти  за  структури, разположени  на  територията  на  Община  Велико

Търново, по обособени позиции

II.2)

Кратко описание на поръчката

Доставка  на  хранителни  продукти  за  структури, разположени  на  територията  на  Община  Велико

Търново, по обособени позиции: 1 Позиция 1: Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ.

Хляб и хлебни изделия за дирекция ОМДС 2 Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за

дирекция ОМДС. 3 Позиция 3: Месо и  месни  произведения за  мероприятията  към ЦСУ. Месо  и

месни произведения за дирекция ОМДС. 4 Позиция 4: Млечни произведения за мероприятията към

ЦСУ.  Млечни  произведения  за  дирекция  ОМДС.  5  Позиция  5: Зеленчуци  за  мероприятията  към

ЦСУ.  Зеленчуци  за  дирекция  ОМДС.  Плодове  за  мероприятията  към  ЦСУ.  Плодове  за  дирекция

ОМДС. 6 Позиция 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ.

Други  хранителни  и  бакалски  стоки, варива  и  яйца  за  дирекция ОМДС. 7 Позиция 7: Замразени

продукти за мероприятията към ЦСУ. 8 Позиция 8: Сладолед за мероприятията към ЦСУ. 9 Позиция

II.3)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

9:  Консерви,  непопадащи  в  обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на  специализираните

предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания  за  мероприятия  към  ЦСУ  – рибни  и  месни

консерви.  Консерви,  попадащи  в  обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат на  специализираните

предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания,  съдържаща  стоки,  всяка  обект  на  отделна

позиция с номер от №10 до № 81

Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Месо и месни продукти

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

Животински или растителни масла и мазнини

Млечни продукти

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Различни хранителни продукти

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-13 от 29.04.2015 г. 
III.1)

Година и номер на документа:

 - 

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 85 - 151738 от 02.05.2015 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2015-10III.4.2)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.04.2015 г. 

III.5)

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура

Всички  оферти  подадени  за  обособени  позиции  за  Консерви, попадащи  в обхвата  на  доставките,

които  се  възлагат  на  специализираните  предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания,

съдържаща стоки, всяка обект на отделна обособена позиция с номер от №10 до № 81 не отговарят

на предварително обявените условия от възложителя. На основание мотиви изложени в протокол №

1 за заседания на комисията проведени на дата 01.07.2015г. от 14: 00 часа до 17: 00 часа; на дата

02.07.2015г.  от 11: 00 часа  до  12: 50 часа;  на  дата  02.07.2015г.  от13:30 ч  до  17: 00 часа;  на  дата

03.07.2015г. от 9: 00 часа до 10: 45 часа; протокол № 2 от дата 02.11.2015г.; протокол № 3 от дата

07.12.2015г.; протокол № 4 от дата 09.12.2015г.; протокол № 5 от дата 17.12.2015г.; протокол № 6 от

дата  18.12.2015г.  на  Комисията,  назначена  със  Заповед  №  РД  22-  1400/01.07.2015г.  на  Кмета  на

Община  Велико  Търново  отстранявам  от участие  следните  участници  и  оферти:Оферта  с  вх.  №

5300-3970/29.06.2015г. от 09:44 ч. на участника „МИРА ФУУД” ЕООД, за обособени позиции с №

№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

IV.2)

Съдържание на документ 23.12.2015 г. 14:53

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=704439&new... 2 от 5



66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81;-Оферта с вх. № 5300-4016/29.06.2015г. от

16:02 ч.  на  участника  „Оримекс”  ООД,за  обособени  позиции  с  №№10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,

63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81;-Оферта  с  вх.  №

5300-4018/29.06.2015г.  от  16:09  ч.  на  „Килтекс”  ЕООД,  за  ОП  с№

№10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,5

Оферта с вх.№5300-3974/29.06.2015г. от 10:43 ч. на участника „Стил 90” ООД, за ОП№10–„Домати

цели, белени–кутия 0.800 кг”;-Оферта с вх.№ 5300-3975/29.06.2015г. от 10:44 ч. на участника „Стил

90”ООД, за ОП №11-„Домати цели небелени/ 0.680 кг” ;- Оферта с вх.№ 5300-3976/29.06.2015г. от

10:45ч. на участника „Стил 90” ООД, заОП №13-„Лютеница по браншови стандарт–1 кг.”;- Оферта

с вх.№ 5300-3977/29.06.2015г. от 10:46 ч. на участника „Стил 90” ООД,с адрес за кореспонденция:

гр.Лясковец-5140,ул.  „М.  Райкович”  №29,телефон:0619/2-20-17;  0619/2-40-99;

факс:0619/2-20-17;e-mail:  stil90@mail.bg,ЕИК:104055828,за  ОП  №16-"Кисели  краставички  0,680

кг.”;-  Оферта  с  вх.  №  5300-3978/29.06.2015г.  от 10:47ч.  на  участника  „Стил  90” ООД,с  адрес  за

кор.:гр.  Лясковец-5140,ул.  „Максим  Райкович”  №29,тел.:  0619/2-20-17;0619/2-40-99;факс:

0619/2-20-17;e-mail:  stil90@mail.bg,ЕИК:104055828,за  ОП  №17-„Гъби  стерилизирани  0,650  кг.”-

Оферта  с  вх. №  5300-3979/29.06.2015г.  от 10:48 ч.  на  участника  „Стил  90” ООД,с  адрес  за  кор.:

гр.Лясковец-5140,ул. „Максим Райкович” №29,тел.:0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17;

e-mail: stil90@mail.bg,ЕИК:104055828,за  ОП  №18-„Листа  кисело  зеле  1,600 кг.”;-  Оферта  с  вх.№

5300-3980/29.06.2015г. от 10:49ч. на участника „Стил 90” ООД,с адрес за кор.: гр. Лясковец-5140,

ул.  „М.  Райкович”  №29,тел.:  0619/2-20-17;  0619/2-40-99;факс:  0619/2-20-17;e-

mail:stil90@mail.bg,ЕИК:104055828,за  ОП№33  -„Конфитюр/ягода/-1  кг-със  съд-е  на  плод  60%,да

отговаря на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри,желета,мармалади,приета с ПМС

№ 45 от 21.02.2003г.” Продължава в Раздел VІ.

Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

ОП№10-Домати  цели,белени–к-я  0.800кг;ОП№11-Домати  цели  небелени/0.680  кг;ОП№12-

Лютеница по БДС0,400кг.;ОП№13-Лютеница по браншови стандарт–1кг;ОП№14-Лютеница буркан

0.690  кг;ОП№15-Лютеница–кофа  5кг;ОП№16-Кис.  краставички  0.680  кг;ОП№17-Гъби  стерил.

0.650  кг;ОП№18-Листа  кис.  зеле  1.600  кг;ОП№19-Мармалад-/шипка/-бр./0.340  кг-със  с-ние  на

плод60%,да отговаря наНаредбата за изискв. към плодовите конфитюри,желета,мармалади,приета с

ПМС №45 от 21.02.2003г.;ОП№20-Мармалад-/Синисливи/-бр./0.340 кг-със съдърж. на плод 60 %,да

отговаря  на  Наредбата  за  изискв.  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,приета  с  ПМС

№45/21.02.2003г.;ОП№21-Мармалад-/шипка/-бр./0.650  кг-със  съдър.  на  плод  60%,да  отг.  на

Наредбата  за  изискванията  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с

ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№22-Мармалад-/сини  сливи/-бр./0.650кг-със  съд-е  на  плод  60  %,да

отговаря  на  Наредбата  за  изиск.  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,приета  с  ПМС

№45/21.02.2003г.;ОП№23-Конфитюр/ягода/-0.340 кг-със съдър. на плод 60%,да отговаря на Наред.

за  из-ята  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП

№24-Конфитюр/малина/-0.340кг-със  съдър.  на  плод  60%,да  отговаря  на  Наред.  за  из-та  към

плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№25-Конфитюр/къпина

/-0.340  кг-със  съдър.  на  плод  60%,да  отговаря  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№26-Конфитюр/смокиня

/-0.340кг-със  съд-е  на  плод  60%,да  отговаря  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,приета  с  ПМС  №45/21.02.2003г.;ОП№27-Конфитюр/кайсия/-0.340

IV.3)
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V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

кг-със  съд-е  на  плод  60%,да  отговаря  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,приета  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№28-Конфитюр

/киви/-0.340кг-със  съд-е  на  плод  60%,да  отговаря  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,приета  с  ПМС№  45/21.02.2003г.;ОП№29-Конфитюр/горски

плодове/-0.340кг-със  съд.  на  плод  60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№30-Конфитюр/асорти/-0.340кг-със

съд-е  на  плод60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,приета  с

ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№31-конфитюр/боровинка/-0.340 кг-със съд-е на плод 60%,да отг. на Нар.

за  из-та  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП

№32-Конфитюр/вишна/-0.340кг-със  съд.  на  плод  60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№33-Конфитюр/ягода/1 кг-със  съд-е

на  плод  60%,да  отг.на  Нар.  за  из-та  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с

ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№34-Конфитюр/малина/-1кг-със съд. на плод 60%,да отг. на Нар. за из-та

към  плодовите  конфитюри,  желетамармалади,пр.  с  ПМС  №  45  от  21.02.2003г.;ОП

№35-Конфитюр/къпина/-1кг-със  съд.  на  плод  60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/  21.02.2003г;ОП№36-Конфитюр/смокиня/-1  кг-със

съд.  на  плод  60%  да  отг.  на  Нар.за  из-та  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с

ПМС№45/21.02.2003г.;ОП№37-Конфитюр/кайсия/-1 кг-със съд. на плод 60%,да отг. на Нар. за из-та

към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,пр.  с  ПМС№45/21.02.2003г;ОП№38-Конфитюр

/киви/-1кг-със  съд.  на  плод  60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите

конфитюри,желета,мармалади,пр.с  ПМС№45/21.02.2003г;ОП№39-Конф./гор.плодове/-1кг-със  съд.

на  плод  60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,приета  с

ПМС№45/21.02.2003г;ОП№40-Конф./асорти/-1кг-със съд. на плод 60%,да отг. на Нар. за из-та към

плодовите конфитюри,желета,мармалади,приета с ПМС№45/21.02.2003г;Продължава в раздел VІ.

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ

IV.5)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПV.2)

Продължава от раз. ІV.2)-Оферта с вх. №5300-3981/29.06.2015г. от 10:50 ч. на участника „Стил 90”

ООД- за ОП №53 -„Туршия мешана 1,600 кг.” -Оферта с вх.№5300-3982/29.06.2015г. от 10:51 ч. на

участника  „Стил  90”  ООД-за  ОП  №55  -„Кисело  зеле  1,680  кг.”;-  Оферта  с

вх.№5300-3983/29.06.2015г. от 10:52 ч. на участника „Стил 90” ООД- за ОП№59 -„Консерва гювеч

0,680 кг.”- Оферта с вх.№5300-3984/29.06.2015г. от 10:53ч. на участника „Стил 90”ООД- за ОП №

61-„Консерва зелен фасул 0,680 кг.”- Оферта с вх.№5300-3985/29.06.2015г. от 10:55ч. на участника

„Стил 90”ООД-за ОП№63-„Печена капия 0,680кг.буркан”;-Оферта с вх.№5300-3986/29.06.2015г. от

10:56ч.  на  участника  „Стил  90”ООД-заОП  №64-„Консерва  паприкаш  0,680  кг.”;-Оферта  с
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VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

вх.№5300-3987/29.06.2015г. от 10:57ч. на  участника  „Стил 90”ООД-за  ОП №69-„Домати  консерва

0,800 -кутия”;-Оферта с вх.№ 5300-3988/29.06.2015г. от 10:58 ч. на участника „Стил 90” ООД-заОП

№70-„Доматено пюре 0,500,стъкло";-Оферта с вх.№ 5300-3989/29.06.2015г. от 10:59 ч. на участника

„Стил 90” ООД-за ОП №71 -„Консерва грах–кутия 0,800”;-Оферта с вх.№ 5300-3990/29.06.2015г. от

11:00 ч.  на  участника  „Стил  90” ООД-за  ОП №72-„Домати  белени  консерва  0,800 кг”;-Оферта  с

вх.№ 5300-3991/29.06.2015г. от 11:01 ч. на участника „Стил 90” ООД-за ОП №75-„Консерва зелен

боб 0,680”;-Оферта  с  вх.№  5300-3992/29.06.2015г. от11:02 ч. на  участника  „Стил  90” ООД-за  ОП

№76 -„Конфитюр  0,800 кг-ягода”;-Оферта  с  вх.№5300-3994/29.06.2015г.  от 11:03 ч.  на  участника

„Стил  90”  ООД-за  ОП  №77-„Конфитюр  0,800  кг-горски  плод”;Оферта  с  вх.№

5300-3995/29.06.2015г.  от  11:04  ч.  на  участника  „Стил  90”  ООД-за  ОП  №78  -„Конфитюр  0,800

кг-кайсия”;-Оферта  с  вх.№5300-3996/29.06.2015г. от 11:05 ч. на  участника  „Стил 90” ООД-за  ОП

№79 -„Консерва  грах  0,800  кг”;  Оферта  с  вх.№5300-3997/29.06.2015г.  от  11:06  ч.  на  участника

„Стил  90”  ООД-за  ОП  №81  -„Лютеница  0,400  кг.,  БДС”,при  мотиви  за  отстраняване,съгл.

посочените  в  протоколите  от  работата  на  комисията.  Мотиви  за  отстраняването  са  подробно

изложени в протоколи от работата на комисията назначена със Заповед №РД22-1400/01.07.2015г.на

кмета  на  община  В.Търново.  Продължава  от  раз.  ІV.3)ОП№41-Конф./боровинка/-1кг-със  съд.  на

плод  60%,да  отг.  на  Нар.  за  из-та  към  плодовите  конфитюри,желета,мармалади,приета  с  ПМС

№45/21.02.2003г;ОП№42-Конфитюр / вишна/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.;ОП№43-Конфитюр  за  диабетици  /рози/  -  0.340 кг;ОП№44-Конфитюр  за  диабетици  /

смокиня/ - 0.340 кг;ОП№45-Конфитюр за диабетици / горски плодове/ - 0.340 кг;ОП№46-Конфитюр

за  диабетици  /  ягода/  -  0.340  кг;ОП№47-Конфитюр  за  диабетици  /  малина/  -  0.340  кг;ОП№48-

Конфитюр за диабетици / малина/ - 0.340 кг;ОП№49-Конфитюр за диабетици / боровинка/ - 0.340

кг;ОП№50-Конфитюр  за  диабетици  /  кайсия/  -  0.340  кг;ОП№51-Туршии  /царска  туршия/  1.600

кг;ОП№52-Туршии /кисели краставички/ 1.600 кг;ОП№53-Туршия мешана 1.600 кг;ОП№54-Кисело

зеле  0.680  кг;ОП№55-Кисело  зеле  1.680  кг;ОП№56-Конфитюр  доза  0.025  кг;ОП№57-Царевица

варена 0.340 кг;ОП№58-Доматено пюре 0.435 кг – 22% сухо вещество и минимум 80 % от сухото

вещество  да  е  формирано  от  домати  -  UHT картонена  опаковка;ОП№59-Консерва  гювеч  0.680

кг;ОП№60-Консерва гювеч 0.800 кг;ОП№61-Консерва зелен фасул 0.680 кг;ОП№62-Консерва грах

0.680  кг;ОП№63-Печена  капия  0.680  кг,  буркан;ОП№64-Консерва  паприкаш  0.680  кг;ОП№65-

Мармалад  шипки  1  кг,  кофичка;ОП№66-Рязани  чушки  0.680,  буркан;ОП№67-Лютеница  детска

0.265 кг.  по  бранш.  стандарт;ОП№68-Зелен  боб кутия  0.800 кг;ОП№69-Домати  консерва  0.800 –

кутия;ОП№70-Доматено пюре  0.500, стъкло;ОП№71-Консерва  грах – кутия 0.800;ОП№72-Домати

белени  консерва  0,800  кг.;ОП№73-Доматено  пюре  0,800/1  кг.;ОП№74-Гювеч  0,800  кг.;ОП

№75-Консерва зелен боб 0,680 кг.;ОП№76-Конфитюр 0,800 кг. - ягода;ОП№77-Конфитюр 0,800 кг. –

горски  плод;ОП№78-Конфитюр  0,800  кг.  -  кайсия;ОП№79-Консерва  грах  0,800  кг.;ОП

№80-Мармалад 1 кг.;ОП№81-Лютеница 0,400 кг., БДС.

23.12.2015 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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