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До Момчил Спасов
Партида: 661
Адрес:
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки;

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№

Изходящ
номер и дата

на
документа:

Вид на
документа:

Предмет на поръчката:
Входящ номер и дата на

АОП:
Дата на

публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1
15-00/57
/03.04.2015 г. 

Решение

Видът на настоящата процедура е
"открита" по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП.
Обект на настоящата обществена
поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на
чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Предмет на
настоящата обществена поръчка е
определяне на изпълнител/-и за
извършване на доставки на хранителни
стоки, плодове и зеленчуци за нуждите
на училища, детските заведения, детска
млечна кухня и домашен социален
патронаж на територията на град
Белене по две обособени позиции за
период от 24 месеца от сключване на
договора за обществена поръчка.
Участниците могат да подадат оферта
за една или всички обособени позиции.
На основание чл.16г от ЗОП обособена
позиция № 2 е предназначена за
изпълнение от специализирани
предприятия или кооперации на хора с
увреждания вписани в регистъра
поддържан от Агенцията за хората с
увреждания (http://ahu.mlsp.government.
bg/portal/se/), или в еквивалентен
регистър на държава - членка на
Европейския съюз, или от обединения в
което всеки един от съдружниците е
такова лице.

Е-31-00-019545/03.04.2015 г. 03.04.2015 г. 659697

Забележка: В случаите, когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален
номер на поръчката.

 

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените
поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg

Gmail - ROP Publication Notification https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d38b51bd6&view=pt&se...

1 от 1 3.4.2015 г. 18:29 ч.



Партида: 00661 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 381   от 03/04/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00661
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-00/57 от дата 03/04/2015
Коментар на възложителя:
№ на партидата на Възложителя в Регистъра на обществените 
поръчки: 00661

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Белене
Адрес
ул. България №35, етаж последен, стая №22
Град Пощенски код Държава
Белене 5930 Република 

България
За контакти Телефон
Отдел СИП и ФП 0658 34672
Лице за контакт
Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и 
обществени поръчки
Електронна поща Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 34672; 0658 31062
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://belene.bg/_index.php
Адрес на профила на купувача:
http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10435
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Партида: 00661 РЕШЕНИЕ (версия 4)

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на 
училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен 
социален патронаж на територията на град Белене по две обособени 
позиции.

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Видът на настоящата процедура е "открита" по чл.14 ал.1 т.2 от 
ЗОП. Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по 
смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Предмет на настоящата 
обществена поръчка е определяне на изпълнител/-и за извършване 
на доставки на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите 
на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен 
социален патронаж на територията на град Белене по две обособени 
позиции за период от 24 месеца от сключване на договора за 
обществена поръчка. Участниците могат да подадат оферта за една 
или всички обособени позиции. На основание чл.16г от ЗОП 
обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 
вписани в регистъра поддържан от Агенцията за хората с 
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увреждания (http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/), или в 
еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, 
или от обединения в което всеки един от съдружниците е такова 
лице.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000 DA28, FA02, FA03

Доп. предмети 15800000 DA28, FA02, FA03

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
Номер: 193   от 27/02/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)
ЗОП-1500/38/27.02.2015г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2015-651424

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2015/S044-075968 от 04/03/2015 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00661-2015-
0003(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за  
поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  
651424
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  
РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 27/02/2015 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП
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точка: 6

буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
С мое Решение №193 от 27.02.2015 г. е открита процедура с 
предмет: „Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за 
нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и 
домашен социален патронаж на територията на град Белене по две 
обособени позиции” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Доставки на месо, месни продукти, риба, 
яйца; - мляко и млечни продукти;- плодове и зеленчуци; -
пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено 
пюре";

Обособена позиция №2 "Доставка на преработени плодове и 
зеленчуци".

Във връзка с постъпило на 23.03.2015г. писмено искане за 
разяснения по условията за участие, съгласно чл.29 ал.1 от ЗОП, 
е направена промяна чрез даденото разяснение, без да се коригира 
съответния документ който е засегнат от промяната, а именно - 
техническата спецификация и образеца на ценово предложение за 
об. позиция№2, чрез публикуване на решение по чл.27а ал.1 и ал.3 
от ЗОП, като в случая обявлението е публикувано и в Официалния 
вестник на ЕС, и само с публикуваното разяснение в профила на 
купувача не могат да бъдат уведомени всички заинтересовани лици. 
С посоченото разяснение е променен и грамажа на продукт от 
обособена позиция №2 посочен в т.5 на спецификацията за об. 
поз.2, а именно: "Лютеница  - еднородна пюреобразна, в 
разфасовка 1 кг". С даденото разяснение с изх.№26-
00/117/25.03.2015г. е указано, вместо посочения в техническата 
спецификация грамаж за този продукт(1кг.), да се предложи 
"Лютеница – еднородна пюреобразна – по БДС – буркани по 575 
грама". Освен това е посочен стандарт по БДС, в нарушение на 
чл.30 ал.2 от ЗОП, без да е допълнено, чрез посочване на 
възможност да се предложи от страна на участниците "или 
еквивалент" на този стандарт. Всичко това налага необходимостта 
за промяна в текста на техническата спецификация и образеца на 
ценовото предложение за обособена позиция №2, така че офертата и 
ценово предложение на бъдещия изпълнител да съответстват на 
изискуемото по условие за обособена позиция №2. С оглед 
невъзможността за извършване на промени в обявлението и 
документацията на обществената поръчка след изтичане на срока по 
чл.27а, ал. 3 от ЗОП, предвид конкретните обстоятелства, е най-
удачно обществената поръчка с предмет: „Доставки на хранителни 
стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските 
заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на 
територията на град Белене за период от 24 месеца от сключване 
на договора за обществена поръчка” по обособена позиция № 2 
„Доставка на преработени плодове и зеленчуци” да бъде прекратена 
на основание чл.39, ал.1, т. 6 от ЗОП, поради установени 
нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 
обявена процедурата. Тъй като откритите неточности и пропуски се 
отнасят единствено за Обособена позиция № 2, провеждането на 
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първата позиция от обявената обществена поръчка, а именно 
Обособена позиция № 1: „Доставки на месо, месни продукти, риба, 
яйца; - мляко и млечни продукти;- плодове и зеленчуци; -
пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено 
пюре", следва да продължи във вида в който е обявена, с краен 
срок за подаване на оферти до 17:00ч. на 08.04.2015г.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на  
съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за  
които се прекратява процедурата
Обособена позиция №2: "Доставка на преработени плодове и 
зеленчуци" (консервирани зеленчуци, компоти, конфитюри, 
мармалади, сушени плодове - сини сливи). Код съгласно 
Класификатора на ОП (CPV) 15330000 (DA28, FA02, FA03) , 
15331400, 15332200, 15332410.

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс  
на възложителя)

Да НеІV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

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

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 03/04/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
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