
СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “М Л А Д О С Т ”
София 1712, ул. ”Свето Преображение”№1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/8 77 20 38

e-mail officelcpso-mladost. com

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и като взех предвид отразените резултати в Доклад № 
РМЛ17-ВК66-561/17.05.2017]'. на Биляна Петрова, заместник кмет на СО -  район 
„Младост”, предадени ми заедно с пялата документация за провеждане на открита 
процедура без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Комплексна доставка на хранителни продукти за общинските детски 
градини и детска кухня и транспортиране на приготвената храна от детската 
кухня до раздавателните й пунктове на територията на район „Младост“, открита 
с Решение РМЛ 17-РД93-2/12.04.2017г. на кмета на СО -  район „Младост“ и 
публикувано на портала на Агенцията по обществени поръчки и уникален номер 01264- 
2017-0001

Р Е Ш И X:

I. Прекратявам на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП обществена поръчка без 
предварително обявление за възлагане с предмет „Комплексна доставка на 
хранителни продукти за общинските детски градини и детска кухня и 
транспортиране на приготвената храна от детската кухня до раздавателните й 
пунктове на територията на район „Младост“. Установени са нарушения при 
откриването и провеждането на гореци гираната процедура, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Мотиви:

1. В документацията за участие, "Технически и професионални способности на 
участника", в т.4 е посочено участника: "Да е сертифицирана по международен 
стандарт: IFS Logistic, БДС EN ISO 22 000. С истема за управление на качеството 
или еквивалентен, за което да има издаден валиден сертификат с обхват, аналогичен 
на обхвата на предмета на поръчката - „хранителни продукти”", а по-надолу в 
документацията е заложено, че участника следва да представи: "Участниците следва 
да са сертифицирани по международен стандарт: БДС EN ISO 9001:2008 Система 
за управление на качеството или еквивалентен, за което да има издаден валиден 
сертификат с обхват, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката - 

хранителни продукти”. " - налице е техническа грешка водеща до разминаване, което



не може да бъде отстранено, поради факта, че срока за издаване на Решение за промяна 
на обявлението и документацията е изтекъл;

2. Допусната е техническа грешка и в документацията Проектът на договор за 
възлагане на обществена поръчка не е изготвен в съответствие със Стандартизиран 
образец Договор за доставка на хранителни продукти, приет от Агенцията за 
обществени поръчки в сила от 01.03.2017г. Посоченото обстоятелство представлява 
нарушение на чл. 231 от 3011.

3. В техническата спецификация при артикули със сезонен характер и артикули с 
всесезонен характер са посочени количества за 24 месеца. В образец 6 Ценово 
предложение количествено -  стойностната сметка от Ценовата оферта са вписани 
същите количества но в таблицата е отразено „Общо за 12 месеца“. С така допуснатата 
техническа грешка обема на обществената поръчка остава неясен.

II. На основание чл. 43, ат. 1 от ЗОП във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящото 
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването 
му. Съгласно чл. 24. ал. 1, т. 2 от ПП3011 в деня на изпращането на решението, в 
профила на купувача. В съответствие с чл. 26. ал. 1, т. 2 от ЗОП да се изпрати за 
публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до седем дни от влизане в сила 
на настоящето решение за прекратяване на процедурата.

III. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в десет 
дневен срок, считано от получаването му по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Жалбата 
се подава до КЗК с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие 
се обжалва.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача на СО -  район „Младост“: 
http://so-mladost.com/buyer/
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