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Версия за печат

00956-2015-0003
I. II. III. IV. V. VI. VII.
BG-с. Ценово:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД 11/004 от 13.01.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Република България
7139, с. Ценово, Тел.: 081 222510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 081 222002
Място/места за контакт: Община Ценово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki/proceduri.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община
Ценово, област Русе", със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни
продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и
мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция
№5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция
№7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от
тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни
продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания
II.3) Кратко описание на поръчката
Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на социалните
и детски заведения при община Ценово, област Русе, със следните обособени позиции: Обособена
позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена
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позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове,
зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена
позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания Обособените позиции и включените в тях продукти са
описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните
количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при
сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. В
процедурата се предвиждат 10 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една
или повече обособени позиции.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15811100, 15870000, 15830000,
03142500, 03212000, 15600000, 15833000, 03220000
Описание:
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
Различни хранителни продукти
Хляб
Хранителни подправки и сосове
Захар и свързани с нея продукти
Птичи яйца
Картофи и сухи бобови култури
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Захарни изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД 11/142 от 28.10.2015 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2015-694465
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 956-2015-3
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
694465
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
28.10.2015 г.
ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
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процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
Видно от Протокол №2/11.01.2016г. на комисията за разглеждане на допълнителните документи към
Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и за
разглеждане и оценяване на Плик № 2, в настоящата открита процедура по всички обособени
позиции, за които участват са отстранени следните участници: "НОЙМА-2003" ЕООД, "АРГО"
ЕООД, " НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "ОРИМЕКС" ООД. Относно офертата на участник
"НОЙМА-2003" ЕООД, по обособена позиция №10, комисията е установила, че представената
работна програма не отговаря на изискванията за съдържание на същата. Установена е липса на
основни

елементи

от

нейното

изискуемо

съдържание/

липсва

описание

на

вътрешноорганизационните връзки; описание на техническите средства и на складовите площи,
които ще се използват за съхранение и транспортиране на хранителните продукти; мерки за
контрол на качеството на изпълнение на поръчката, който да обхваща цялостния процес по
изпълнение на дейността, съответно липсва посочване на конкретно отговорно лице за всяка мярка,
неговите ангажименти и очаквани резултати от всяка конкретна мярка; описанието в частта
"Управление на риска" е непълно/, като липсващите елементи са подробно описани в Протокол
№2/11.01.2016г. на комисията. Същата е счела, че описаните липси и непълноти представляват
съществено несъответствие с изискванията на възложителя, с оглед на което е предложила
участникът за отстраняване по обособена позиция №10, на основание чл. 69,ал.1,т.3 от ЗОП.
Относно офертата на участник "АРГО" ЕООД- представената работна програма, която е еднаква по
двете обособени позиции №1 и №2, за които участва "АРГО" ЕООД не отговаря на изискванията за
съдържание на същата. Комисията е установила липсва на основни елементи от нейното изискуемо
съдържание/ липсват посочване на очакваните резултати от всяка конкретна мярка за контрол на
качеството на изпълнение на поръчката; описанието в частта "Управление на риска" е непълно/,
като липсващите елементи са подробно описани в Протокол №2/11.01.2016г. на комисията. Същата
е счела, че описаните липси и непълноти представляват съществено несъответствие с изискванията
на възложителя, с оглед на което е предложила участника за отстраняване и по двете обособени
позиции, на основание чл. 69, ал.1, т.3/ЗОП. Относно офертата на участник "НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД- представената работна програма е идентична по всички обособени
позиции и не отговаря на изискванията за съдържанието на същата. Комисията е установила липса
на основни елементи от нейното изискуемо съдържание/ липсват ресурсна обезпеченост на
участника за изпълнение предмета на поръчката; мерки за контрол върху качеството за изпълнение,
съответно конкретни лица, отговорни за изпълнението на всяка мярка и очаквани резултати от всяка
конкретна мярка; описанието в частта "Управление на риска" е непълно/, като липсващите
елементи са подробно описани в Протокол №2/11.01.2016г. на комисията. Същата е счела, че
описаните липси и непълноти представляват съществено несъответствие с изискванията на
възложителя, с оглед на което е предложила участника за отстраняване на основание чл.69,ал.1,
т.3/ЗОП. Относно офертата на участник "ОРИМЕКС" ООД- представената работна програма по
обособена позиция №10 не отговаря на изискванията за съдържание на същата. Комисията е
устновила липса на основни елементи от нейното изискуемо съдържание/ липсват ресурсна
обезпеченост на участника за изпълнение предмета на поръчката;Участникът не е посочил мерки за
контрол върху качеството за изпълнение, съответно конкретни лица, отговорни за изпълнението на
всяка мярка и очаквани резултати от всяка конкретна мярка; описанието в частта "Управление на
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риска" е непълно/, като липсващите елементи са подробно описани в Протокол №2/11.01.2016г. на
комисията. Продължава в поле VI. Друга информация
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) 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: www.cpc.bg.
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Същата е счела, че описаните липси и непълноти представляват съществено несъответствие с
изискванията на възложителя, с оглед на което е предложила участникът за отстраняване по всички
обособени позиции, на основание чл. 69,ал.1, т.3/3ОП. Възприемам изцяло мотивите на комисията,
отразени в протоколите от работата й. Имайки предвид, че няма допуснати участници до оценка по
показателите, различни от цената, съгласно методиката за оценка, по всички обособени позиции във
връзка с чл.69а,ал.1/ЗОП, прилагам разпоредбата на чл.39,ал.1,т.2/ЗОП, а именно прекратявам
настоящата открита процедура, по всички обособени позиции, поради това, че всички подадени
оферти не отговарят на предварително обявените от мен условия.
VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
13.01.2016 г.
Възложител
Трите имена: д-р Петър Георгиев Петров
Длъжност: Кмет на Община Ценово
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