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

ЗАПОВЕД 

гр. Велико Търново. Мм... .2018г. 

На основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА. на основание чл. 22. ал.1, т.6 от ЗОП. във 
връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати. 
както следва: протокол № 1 от дата 18.01.2018 г. /заседание от 10:00 часа - 10:45 
часа/; протокол № 2 от дата 18.01.2018 г. / заседание от 11:00 часа - 12:00 часа/; 
протокол № 3 от дата 30.01.2018 г. / заседание от 09:00 часа - 10:00 часа/; протокол № 4 
от дата 30.01.2018 г. /заседание от 10:30 часа - 11.25 часа/ и утвърден от възложителя 
доклад на дата 31.01.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-
130/18.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, за разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на 
ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново", открита с 
Решение № РД 24-111 от дата 12.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
публикувано на дата 15.12.2017 г. в РОП с ID 819502, с уникален номер на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка 00073-2017-0060 в регистъра на АОП 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ttps://www.veliko-
tamovo.bg/bftforofil-na-kupuvacha/547. Обща прогнозна стойност на обществената 
поръчка - 474 404 лева без ДДС. 

НАРЕЖДАМ: 

I. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в 
документацията и на основание чл. 107. т.2. буква ..а" от ЗОП, поради представяне на 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и във 
връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите и доклада от 
нейната работа отстранявам от участие в процедурата с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново, открита с Решение № РД 24-111 от дата 
12.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 15.12.2017 г. в 
РОП с ID 819502. с уникален номер на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка 00073-2017-0060 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново ttps://www.veliko-tarnovo.bg/bft /profil-na-kupuvacha/547, 
следния участник и оферта: 

1.1. Оферта с вх. № 5300-1443-1/16.01.2018 г. от 14:26 часа на „СТЕЛИТ 1" ЕООД, 
с ЕИК: 107544354; адрес за кореспонденция: град Севлиево; ПК: 5400; ул. „Стойчо 
Часовникаров", № 1; телефон: 0675/32024; факс: 0675/34275. Лице за контакти: 
Боряна Сиракова. 

http://www.veliko-
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Правни и фактически основания за отстраняване: 

1. Участникът е предложил ..Срок за изпълнение на доставката: 1 час." Така 
направеното предложение е в противоречие с клаузите на договора, както следва: 

..(5.4)Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за хляб и 
закуски заявките се подават всеки работен ден в 12:00 ч. за следващия работен ден. а за 
останалите стоки всеки вторник и четвъртък в 12:00 ч. за следващия работен ден. 
Доставките да се извършват през следващият работен ден. по продукти: за закуски - в 
07:00 ч.. за хляб - в 08:30 ч. и до 12:00 часа за всички останали продукти." 

Възложителят с условията на проекта на договор е указал, часа за подаване на 
заявки. Посочено е изискване, че доставката ще се осъществява на следващия работен 
ден. като е указан конкретно времеви период за осъществяване на доставката. С 
направеното предложение за осъществяване на доставката от 1 час. изпълнителят е 
въвел друго условие за изпълнението, различно от предварително обявеното. Така 
направеното предложение означава, че при подадена заявка в 12: 00 часа. участникът 
ще изпълни в 13: 00 часа в противоречие на вече обявените условия, че доставката се 
осъществява на следващия работен ден. Това означава, че възложителят трябва да 
предвиди друг вътрешен ред в своята организация, такава, която да осигури човешки 
капацитет да приема храните в друг. различен от определения от него с поръчката 
времеви период: всеки работен ден до 12:00 часа с начално работно време на стола -
от 06:00 часа всеки работен ден. 

Така направеното предложение от участника е в противоречие с условията на 
проекта на договор, което мотивира комисията единодушно да предложи участника за 
отстраняване от последващо участие в процедурата. 

Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за 
защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш 
правораздавателен орган, пример за която са Решение № 1331 от 15.10.2014 г. на КЗК 
по преписка, вх. № КЗК-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. по адм. д. № 
14119/2014 на Върховния административен съд. 

2. Съгласно раздел 2 ..Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение 
на поръчката" - .. Съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката, трябва 
да бъде в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя". 

Съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за 
възлагане на обществената поръчка „В обхвата на поръчката са хранителните продукти, 
посочени в настоящата техническа спецификация и Приложение № IV.2." В 
техническата спецификация са посочени хранителни продукти в обхвата на 
предварително обявената опция: риба филе "Pengasios" или еквивалент- замразена- 40 
кг. с характеристики - разфасовка - 1 килограм - Регламент (ЕО) №853/2004 г 
/замразена/ полиетиленова опаковка: свински врат - охладен - 50 кг с характеристики 
ТД на производителя; полиетиленова опаковка и др. Участникът в техническото си 
предложение не е посочил за хранителните продукти в обхвата на техническата 
спецификация, включени в опцията, изискуемата информация съгласно раздел 2 
„Изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката", 
в част т. .. 1.5. Участниците посочват производители или доставчици, грамаж и състав 
на всички хранителни продукти и напитки от техническата спецификация.". Съгласно 



ЗОП и ППЗОП не е допустимо, извършване на коригиране или допълване на 
техническото предложение. 

Предложението за изпълнение на поръчката на „СТЕЛИТ 1" ЕООД не 
отговаря на техническата спецификация и не съдържа минимално изискуема 
информация. 

В допълнение на мотивите за отстраняване по т. 1 и т.2, изложени по- горе: съгласно 
чл. 39. ал.1 от ППЗОП ..При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват 
изискванията на възложителите". 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24-
111 от дата 12.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са 
одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 
Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на 
офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и 
да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56. ал.1 от ППЗОП 
..Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП ..Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 
от ППЗОП ..Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, 
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107. 
т. 1 от ЗОП. поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на 
основание чл. 107, т.2. буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл, така 
представената от участника оферта се явява ..Неподходяща оферта" по смисъла на §2. 
т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

ОБЯВЯВАМ: 

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „Доставка 
на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново", открита с Решение № РД 24-111 от дата 
12.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 15.12.2017 г. в 
РОП с ID 819502, с уникален номер на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка 00073-2017-0060 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново ttps://www.veliko-tamo\ ,o.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547. 
както следва: 

http://www.veliko-tamo/,o.bg/bg/profil-na-kupuvacha/547


1-во място за оферта с вх. № 5300-14773-2/16.01.2018 г. от 13:37 часа на „Орел -
Христо Иванов Денев" ЕООД с ЕИК: 200772107; адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново, ул. „Камен Зидаров" №5, п. код: 5000, тел.: 0878 608528; факс: 
062/601929; Лице за контакти: Христо Денев с Обща КО /Комплексна оценка - 100. 

КО = ПСР х 30% + ПСД х 20% + Ц х 50% 
КО = ЮОх 30% + ЮОх 20% + 100 х 50% 
КО - 30% + 20 + 50 
КО =100 

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново", открита с Решение № РД 24-111 от дата 
12.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 15.12.2017 г. в 
РОП с ID 819502, с уникален номер на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка 00073-2017-0060 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново ttps://www.veliko-tarnovo.bg/bg:/profil-na-kupuvacha/547, 
както следва: 

- участник „Орел - Христо Иванов Денев" ЕООД с ЕИК: 200772107 

Мотиви за класирането: Съгласно чл. 109. т.1 и т.2 от ЗОП участник ..Орел - Христо 
Иванов Денев" ЕООД с ЕИК: 200772107 е отговорил на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, а представената оферта е в съответствие с 
предварително обявените изисквания на процедурата. Подробни мотиви за допускането 
на участника до етап на разглеждане на техническото предложение са изложени в 
протокол № 3 от работата на комисията. До отваряне на плик ..Предлагани ценови 
параметри" е допусната офертата на участник ..Орел - Христо Иванов Денев" ЕООД. 
Комисията единодушно е установила, че Плик ..Предлагани ценови параметри" има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия. 

Участник ..Орел - Христо Иванов Денев" ЕООД предлага обща цена за 
всички артикули, включени в обхвата на поръчката е в размер на: 470 001.98 
/четиристотин и седемдесет хиляди и един лев и деветдесет и осем стотинки/ лева без 
Д Д С 

Предложението е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност на 
обществената поръчка. 

Комисията е извършила оценка на допусната оферта по ФИНАНСОВИ 
ПОКАЗАТЕЛИ (Ц) - предложена от участника крайна цена в лева - тегловен 
коефициент - 50 % при стриктно спазване на предварително обявените условия на 
методиката и е оценила офертата на участника със 100 т.. като се е формирал резултат 
по този показател- 50. При оценката са спазени следните условия от методиката: 

Ц = (Ц мин./Ц уч.) х 100 ( брой точки ) 
Ц мин. - най-ниската предложена обща цена за всички артикули, включени в 

обхвата на поръчката, в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници за 
поръчката 

Ц уч. - предложената обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
поръчката, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на оценявания участник. 

http://www.veliko-tarnovo.bg/bg:/profil-na-kupuvacha/547


Мотиви за оценката на комисията: 

Има една допусната оферта до етап оценка по ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (Ц). 
Решението комисията е взела единодушно и се обуславя от както следва: 

Ц = (470 001,98 /470 001,98) х 100 
Ц = 100( брой точки ) 

Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП настоящата заповед да бъде публикувана в 
профила на купувача в деня на изпращането на заповедта до всички участници в 
процедурата в срок съгласно чл. 43. ал.1 от ЗОП. 

До всички протоколи и доклад от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача ttps://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/547 

Жалба срещу заповедуцна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок. съгласно чл. 197. ал.1/ т.7\и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София.'бул.Витоша № 18. 

Контрола по изпълнение р ^ й ш ^ е д т а ще упражнявам лично. 

Съгласувал: 
Надя Петрова 
Директор Дирекци/оП 

Изготвил и съгласувал^ 
Русанка Александрова^ 
Главен юрисконсулт Дирекция ЪП, 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




