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ЗАПОВЕД 

№ РД- 11- 1084/20.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е  
за прекратяване на процедура

На основание чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки издавам настоящето 
решение за прекратяване на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване и доставка на 
закуски и обяд на учениците в 7-мо СОУ „Кузман Ш апкарев“ град Благоевград по 
обособени позиции както следва: Обособена позиция I  -  “Осигу ряване и доставка на 
закуски на учениците от I до IV клас” и обособена позиция II -  “О сигуряване и доставка 
на обяд на ученици от I до VII клас обучаващи се целодневно“ , открита с Решение № РД- 
11-1066/24.07.2019 год. на Директора на 7 СУ „Кузман Шапкарев”-Благоевград, публикувана в 
Агенцията по обществени поръчки с УНП 03558-2019-0001 като:

ПРЕКРАТЯВАМ  на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за обществените 
поръчки процедурата за възлагане на обществената поръчка, поради неподаване на нито една 
оферта по Обособена позиция I -  “Осигуряване и доставка на закуски на учениците от I до IV 
клас” и установяване на нарушения при откриването на процедурата за двете обособени 
позиции, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 
обявена същата.

М ОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШ ЕН И ЕТО

1.Процедурата по възлагане на обществената поръчка е открита с решение № 
РД-11-1066/24.07.2019 год. на Директора на 7 СУ „Кузман Шапкарев”-Благоевград, 
публикувана в Агенцията по обществени поръчки под номер УНП 03558-2019-0001 Със 
същото е посочена общата прогнозна стойност на поръчката, както и е одобрена документация 
за участие в нея. В последната са посочени условията за изпълнение на поръчката, както и 
единичните и общи цени по всяка една обособена позиция.

С разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗОП е въведено изискване за изчисляване на 
прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното 
откриване на база пазарни проучвания или консултации. В случая такива проучвания са 
направени за предмета на всяка от двете обособени позиции, като въз основа на тях е 
установена прогнозна единична цена за доставка на закуски от 0.61 без ДДС или 0,76 лв. с 
ДДС и единична стойност на обяд 2.48 лв. без ДДС или 3.10 лв. с ДДС. Независимо от това и 
поради допусната грешка при подготовка на документацията за поръчката, тези прогнозни 
единични стойности не са взети предвид, нито пък стойността на всяка една обособена 
позиция и общата стойност на поръчката са изчислени въз основа на тях. В одобрената 
документация са заложени единични цени от 0,54 лв. без ДДС за брой закуска и 2,10 лв. без 
ДДС за брой обяд, което не съответства на цените, установени при пазарните проучвания. 
Като последица от това одобрената документация за участие е в противоречие на изискването 
на чл. 21 ал. 2 от ЗОП. Касае се за нарушения при откриването на процедурата, които не могат 
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
Залагането на действителните пазарни стойности на 1 бр. закуска и 1 бр. обяд ще доведе до 
промяна в общата стойност на всяка една обособена позиция, а от там и до промяна в 
стойността на поръчката като цяло. Промяната в обявените условия може да промени и кръга
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от заинтересовани лица, които да участват в процедурата по възлагането и, като с оглед етапа, 
на който се намира към момента процедурата -  изтекъл срок за подаване на оферти, не е 
възможно осигуряването на възможност на повече лица да участват.

На следващо място - обявените с документацията на поръчката единични цени 
на закуска и обяд, въз основа на които са изчислени и прогнозните стойности по отделните 
обособени позиции и на поръчката като цяло, са много по-ниски от установените при 
пазарното проучване. Това ще доведе до невъзможност доставяната храна да отговаря на 
изискванията за хранене на учениците, въведени с: Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство 
на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Наредба № 9/16.09.2011 г. на 
Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 
23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 
здравеопазването; Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на 
земеделието и храните; Сборник рецепти за ученическо и столово хранене, одобрен със 
заповед на Министъра на M3.

Грешките при формиране на единичните цени, а от там и на стойността на всяка 
една обособена позиция и респ. общата стойност на поръчката, не могат да се променят и 
отстранят към настоящия момент, тъй като законовите възможности за промяна в условията 
на основание чл.100, ал.1 от ЗОП са изчерпани при изтичане на срока по чл.100, ал.2 и ал.З 
ЗОП.

С оглед на горното налице са основания по смисъла на чл. 110 ал. 1 т. 5 от ЗОП 
за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 
РД-11-1066/24.07.2019 год. на Директора на 7 СУ „Кузман Шапкарев”-Благоевград, с предмет 
„Осигуряване и доставка на закуски и обяд на учениците в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ град 
Благоевград и по двете обособени позиции: Обособена позиция I -  “Осигуряване и доставка на 
закуски на учениците от I до IV клас” и обособена позиция II -  “Осигуряване и доставка на 
обяд на ученици от I до VII клас обучаващи се целодневно“.

2. По отношение на обособена позиция I -  “Осигуряване и доставка на закуски 
на учениците от I до IV клас” е налице основание за прекратяване на процедурата освен на 
основанията по чл. 110 ал. 1 т. 5 от ЗОП, посочени по-горе, а и по чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗОП, а 
именно: в срокът за подаване на оферти, изтекъл на 19.08.2019 год., не е подадена нито една 
оферта.

Настоящето решение да се публикува в Профила на купувача на официалната 
интернет страница на 7 СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград, да се изпрати на участниците в 
процедурата по електронната поща и на адреса за кореспонденция, посочен в подадените 
документи, подали оферти по обособена позиция II - “Осигуряване и доставка на обяд на 
ученици от I до VII клас обучаващи се целодневно“, както и да се изпрати до АОП по 
предвиденият в ЗОП ред.

Решението подлежи на обжалване от лицата по чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП по реда 
на чл.197, ал.1, т.7, б.”д” от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок 
от връчването му.

Възложител: подпис -  заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД
/д-р Лилия Стоянова -  Директор на 7 СУ „К. Шапкарев”-Благоевград/
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