
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №1 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0013

№ РД 2 4 - . . # /  от .Q & G M *.2019 г.
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. 1 от ЗОП, във връзка с 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 обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: 
Обособена позиция №  1: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Месо и 
месни произведения; Обособена позиция № 3: Млечни произведения, открита с Решение 
№ РД 24-38/22.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, е публикувано решение 
с ID 902733 на дата 22.03.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
уникален номер 00073-2019-0013 и прогнозна обща стойност на поръчката 1992961.82 
лв. без ДДС е разпределена, както следва:
Обособена позиция № 1 - 358 039,56 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 2 - 608 842,76 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 3 - 1 026 079,50 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/657
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с 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 обектите към Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия; Обособена
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позиция № 2: Месо и месни произведения; Обособена позиция № 3: Млечни 
произведения.

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - Приблизителни количества 
хранителни продукти за позицията за една година са: 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- 9Ю0бр.; 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,- 1 ЗООбр.; Макаронени изделия от пълнозърнесто брашно за 1 кг.- ЗЮОбр.; 
Макарони обикновени 0,400 кг,- 2300бр.;

За Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения -  Приблизителните 
количества на хранителните продукти от позицията за една година са както следва: 
Пилешки гърди охладени - без кост и без кожа- бОООкг; Телешко месо за готвене-1500кг; 
Свинско месо за готвене-6500кг; Мляно месо - 60% телешко и 40% свинско-6800кг; 
Дълготраен колбас - шпек сервилат-1500кг; Детски пастет 0,180 кг.- 3500кг; Агнешко 
месо-ЗбООкг.

За Обособена позиция № 3: Млечни произведения -  Приблизителните количества 
на хранителните продукти от позицията, за една година са както следва: Краве сирене-1 
кутия 8 кг.-1 ЮООкг; Краве сирене-вакумиран 1 кг.-2500кг; Краве кашкавал - вакумиран 
1 кг.- ЗОООкг; Крема сирене-0,125 кг.-3530бр.; Краве масло 0,125 кг.-2Ю00бр.; Кисело 
мляко 2%, 0,400 гр.-30000бр.; Кисело мляко 3,6%, 0,400 гр.- ЗбОООбр.; Прясно мляко 2% 
- 1 л.-28000бр.; Прясно мляко 3% - 1 л.-30000бр.; Извара-500бр.

11.4. Основен CPV код: 15000000
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-38/22.03.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0013.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:
Обособена позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия“ - 358 039,56 лв. без ДДС;;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия“ с мотивирано решение, 
поради това, че не е подадена нито една оферта.

IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1:
Обособената позиция се прекратява, тъй като не е подадена нито една оферта в обявеният 
в поканите срок до дата 29.03.2019 г. до 17:00ч. От Община Велико Търново са отправени



две покани с № 5300-15855-1/22.03.2019 г. до „Житна перла“ ЕООД и с № 5300-2992- 
1/22.03.2019 г. до „Фаворит 98“ ООД за представяне на оферта по обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново, 
по обособени позиции“: за Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия, като от нито 
една от двете фирми не е подадена оферта. С оглед тези обстоятелства е налице 
основание за прекратяване на самостоятелно обособените позиции по чл. 110, ал. 1, т. 1 
от ЗОП.

V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/657.

VI. 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, с и пп йт^п0жителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ft iv>jyv;i>
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