
Партида: 00055 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: 3903   от 06/10/2015 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: 00055

Поделение: ________

Изходящ номер: 3903 от дата 06/10/2015

Коментар на възложителя:

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
Държавна агенция  Държавен резерв и военновременни запаси

Адрес
ул. Московска № 3

Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България

За контакти Телефон
Дирекция Обществени поръчки, 

продажби и информационно 

осигуряване, Отдел Маркетинг, 

обществени поръчки и продажби

02 9210259

Лице за контакт
Радослав Божков

Електронна поща Факс
rezerv@statereserve.bg 02 9877977

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
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http://www.statereserve.bg

Адрес на профила на купувача:
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-

porchki/p11-op-2015-dostavka-i-obnovyavane-na-suxi-supi/

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): Съобразно  

ЗДРВВЗ и ЗЗНН

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 и обновяване на сухи супи"

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Доставка и обновяване на сухи супи, разпределени по равно - 50% 

месни сухи супи и 50% зеленчукови сухи супи в разфасовки, както 

следва:

- Месни сухи супи в съотношение 15% към 35% съответно за 

разфасовки от 30 гр. до 70 гр. и разфасовки от 800 гр. до 1000 

гр.;

- Зеленчукови сухи супи в съотношение 15% към 35% съответно за 

разфасовки от 30 гр.  до 70 гр. и разфасовки от 800 гр. до 1000 

гр.

В срока на действие на договора за обществена поръчка, избраният 

изпълнител следва да обновява доставените хранителни

УНП: dacb2847-d4cb-4b21-a6bc-42ef8e32e8dd 2



Партида: 00055 РЕШЕНИЕ (версия 4)

продукти при минимум 20% остатъчен срок на годност.

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

обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15891000

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: 3903   от 13/07/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

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:  2015-677128

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00055-2015-

0012(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:  

677128

(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: 13/07/2015 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

точка: 2
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буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
За участие в настоящата обществена поръчка са представени две 

оферти :  оферта от „Ес енд Ди Корпорейшън” ЕООД и оферта от ЕТ 

„ФАНТАСТИКА 95 – Георги Цанков“.

ЕТ „ФАНТАСТИКА 95 – Георги Цанков“ е представило в офертата си, 

съгласно изискванията на Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 2 от 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие, 

оторизационно писмо от  производителя „САМС-97“ ООД, с което 

„САМС-97“ ООД упълномощава ЕТ „ФАНТАСТИКА 95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ да 

предлага, разпространява и доставя всички негови продукти. 

Поради това, че продуктите не са конкретизирани и като основна 

икономическа дейност на дружеството е записана „Пакетиране и 

търговия с подправки“, на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП, 

Комисията извърши проверка, като изпрати по електронна поща 

запитване до „САМС-97“ ООД. В отговор, от г-жа Метакса Сербезова 

– представител на дружеството, бе разяснено, че същото не 

произвежда и не предлага сухи супи.

Предвид гореизложеното, представянето на оторизационно писмо от 

производител, който не произвежда сухи супи – предмет на 

настоящата обществена поръчка, а подправки, представлява 

подаване на невярна информация пред Възложителя, с цел доказване 

на съответствието на кандидата с обявени от Възложителя критерии 

за подбор, поради което участникът е предложен за отсраняване от 

комисията на основание чл. 69, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Поради обстоятелството,че от двете представени оферти за 

участие, само едната отговаря на предварително обявените условия 

на Възложителя, обществената поръчка е прекратена на основание 

чл. 39, ал. 2, т. 2, предл. 2 от ЗОП. В настоящия случай не се 

осигурява възможност възлагането на обществената поръчка да се 

осъществи при условията на свободна и лоялна конкуренция, 

каквото е изискването на чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП. При 

наличието само на една оферта, която отговаря на предварително 

обявените условия, възложителят не разполага с каквато и да е 

възможност за сравнение и избор, което действително води до 

невъзможност да се сравни офертата, отговаряща на обявените 

условия, в конкурентна среда. С оглед на това, е невъзможно да 

се осигури и ефективно разходване на обществените средства, 

каквато е и целта на закона, регламентирана в чл. 1 от ЗОП.

(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

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс  
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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 Р България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9877977

Интернет адрес (URL):
httr://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: 06/10/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Станимир Димитров Пеев

Длъжност:
Председател на ДА ДРВВЗ
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