
Партида: 00515 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: 189   от 09/01/2015 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: 00515
Поделение: ________
Изходящ номер: 189 от дата 09/01/2015
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
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Адрес
бул."Цар Освободител" 7
Град Пощенски код Държава
София 1000 България
За контакти Телефон
отдел "Обществени поръчки и 
контрол"

02 9221502

Лице за контакт
Вяра Тодева
Електронна поща Факс
maryana_petrova@militaryclubs.b
g

02 9221510

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.militaryclubs.bg
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Адрес на профила на купувача:
www.militaryclubs.bg

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
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата
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: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
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Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
точка: 4
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  
диалог / на конкурса за проект
Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на 
хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и 
военно-почивно дело"
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия Климатици
Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги
Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях
Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане
IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация (брой)
Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)
Показателите за оценка на офертите (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-
договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  
информация)
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
С Решение № 8578/05.11.2014 г. на Изпълнителния директор на ИА 
“ВКВПД”, в качеството му на възложител, е открита процедура по 
реда на чл.16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП за 
избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: “Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за 
нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА 
“Военни клубове и военно-почивно дело”.  Текстът за мотивите 
продължава в Раздел VIII на решението.
Решението за откриване на процедурата е обжалвано от “Ес Енд Ди 
Корпорейшън” ЕООД пред КЗК по отношение на незаконосъобразни и 
дискриминационни условия в документацията. В КЗК е образувана 
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преписка № КЗК-1237/09.12.2014 г., като е поискана временна 
мярка спиране на процедурата.
Предвид образуваното производство, са спрени действията на 
Възложителя по отношение на откритата процедура, за което е 
публикувано уведомление с изх. № 9481/01.12.2014 г. до 
участниците в профила на купувача на сайта на възложителя. 
С определение № 1562/17.12.2014 г., КЗК налага временна мярка 
“спиране” на процедурата по възлагане на обществената поръчка. 
Определението е обжалвано от Възложителя с частна жалба пред 
ВАС.
Към момента на откриване на процедурата, доставките на 
хранителни продукти и напитки за хотелите и почивните домове се 
извършваше по договори (Б-1, Б-3, Б-5, Б-7 и Б-9 от 06.03.2013 
г. за доставка на хранителни продукти и Б-2, Б-4, Б-6, Б-8 и Б-
10 от 06.03.2013 г. за доставка на напитки,), сключени в 
резултат на проведена открита процедура с уникален номер 00515-
2012-0020. Същите са със срок до 06.03.2015 г. или до изчерпване 
на стойността им. 
Публичната информация, относно сключените договори е качена на 
сайта на Агенцията по обществени поръчки в партидата на ИА 
“ВКВПД”- 00515, обществена поръчка с уникален номер 00515-2012-
0020.
Информацията, относно плащанията по договорите е качена в 
“Профил на купувача” на сайта на ИА “ВКВПД”, с оглед спазване на 
изискването на чл.22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП. 
Към 06.01.2015 г., договорите за доставка на хранителни продукти 
за отдел „ВПД“ – гр. Пловдив (Б-7/06.03.2013 г.), отдел „ВПД“ –
гр. Варна (Б-3/06.03.2013 г.) и отдел „ВПД“ – гр.Бургас (Б-
5/06.03.2013 г.) са напълно изразходвани. Единствено по 
договорите за отдел „ВПД“ – гр. София (Б-1/06.03.2013 г. и Б-
9/06.03.2013 г.) е налична сума общо в размер на 59 371,54 
(петдесет и девет хиляди триста седемдесет и един лева и 
петдесет и четири стотинки) лв. без ДДС. Договора за доставка на 
напитки за отдел „ВПД“ – гр. Пловдив (Б-6) е напълно 
изразходван. По  договор № Б-2 за доставка на напитки за отдел 
„ВПД“ – гр. Варна е налична сума в размер на 5 339,09 (пет 
хиляди триста тридесет и девет лева и девет стотинки) лв. без 
ДДС, по договор № Б-4 за доставка на напитки за отдел „ВПД“ –
гр. Бургас е налична сума в размер на 9 464,51  (девет хиляди 
четиристотин шестдесет и четири лева и петдесет и една стотинки) 
лв. без ДДС и по договори с №№ Б-8 и Б-10 за доставка на напитки 
за отдел „ВПД“ – гр. София е налична сума в размер на 39 778,52 
(тридесет и девет лева седемстотин седемдесет и осем лева и 
петдесет и две стотинки) лв. без ДДС.  
Поради налагане на мярката “спиране” на процедурата, открита с 
Решение № 8578/05.11.2014 г. на Изпълнителния директор на ИА 
“ВКВПД” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка 
на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите 
и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-
почивно дело” от КЗК, към момента, хотелите и почивните домове, 
находящи се в териториалните отдели “ВПД” – гр. Пловдив, “ВПД” –
гр. Варна и “ВПД” – гр. Бургас са без договори за доставка на 
хранителни продукти, а отдел “ВПД” – гр. Пловдив и без договор 
за доставка на напитки. От средата на м. януари 2015 г.,  
договорите за доставка на хранителни продукти за отдел “ВПД” –
гр. София също ще бъдат изразходвани, т.е. Агенцията ще остане 
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без доставка на храни за всички хотели и почивни домове. 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
1. Покана до ЕТ “Нове Инженеринг – Антон Антонов”, ЕИК 
040171482;
2. Покана до “Фантастика 2002” ЕООД, ЕИК 115761916;
3. Покана до “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД, ЕИК 115755582;
4. Покана до “АВС Бизнес груп” ООД, ЕИК 109577883;
5. Покана до “Стелит - 1” ЕООД, ЕИК 107544354;
6. Покана до “Панда – И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482;
7. Покана до “Ваклинов” ЕООД, ЕИК 122047217;
8. Покана до “Анима груп” ЕООД, ЕИК 131252445;
9. Покана до "Чех груп" ДЗЗД, Булстат 176720025
10. Покана до “Парти Фууд” ДЗЗД, Булстат 120556183
11. Покана до “Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, гр. София, ЕИК 
121644736;
12. Покана до “Петров Комерс” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 825326392;
13. Покана до “Хранителни стоки - Плевен” АД, гр. Плевен; ЕИК 
114082268.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  
ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.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 9807315
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg
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VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
От датата на уведомлението на участниците за спиране на 
процедурата до момента е налице забавяне с 37 дни. Обжалването 
доведе до невъзможност до изтичане на действащите договори за 
доставка на хранителни продукти и напитки, Агенцията да сключи 
нови договори в резултат на спряната в момента обществена 
поръчка. Поради средните месечни разходи на Агенцията в размер 
на около 185 000 лв. за храни и напитки, е невъзможно да бъдат 
сключени договори по реда на глава осма “а” от ЗОП до сключване 
на договор в резултат на провежданата поръчка. От своя страна 
неосигуряването на хранителни продукти и напитки за хотелите и 
почивните домове, управлявани от ИА “ВКВПД” ще доведе до 
неизпълнение на нормативно установените дейности на възложителя: 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от УП на ИА “ВКВПД”, Агенцията е структура 
на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВС 
на Р България. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 дейностите и 
услугите, свързани с управлението и дейността на военните 
клубове и военно-почивното дело, са: осигуряване на отдиха и 
възстановяването на военнослужещите и служителите от МО, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия чрез организиране и изпълнение на почивки във 
военно-почивните домове и хотелите; организиране и изпълнение на 
обмена на почиващи по линия на международното сътрудничество в 
рамките на "CLIMS" или въз основа на международен договор за 
безвалутен обмен. По силата на Наредба № Н-10 от 18.03.2011г. и 
Наредба № Н-9 от 18.03.2011г. възложителят дължи непрекъснато 
предоставяне на услуги по провеждане на официални мероприятия на 
МО, както и по организиране на отдиха и възстановяването на 
военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. За постигане на 
целите е необходима непрекъсната доставка на хранителни продукти 
към хотелите, почивните домове и представителните обекти. Налице 
е необходимост от предприемане на неотложни действия поради 
настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които 
не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за 
провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура 
на договаряне с обявление. Оспорването е “изключително 
обстоятелство” по смисъла на §1, т. 8 от ДР на ЗОП, тъй като 
същото води до нарушаване на нормалното изпълнение на нормативно 
установените дейности на възложителя, посочени по-горе. 
Спирането на доставките ще засегне обществения интерес в 
непредвидими размери, ще блокира изцяло работата на Агенцията и 
ще доведе до последици по отношение не само на дейностите в 
системата на МО, но и на международните отношения на България 
със страни членки  по "CLIMS". Налице е обществено значим 
въпрос, тъй като доставките са изключително необходими за 
осигуряване на престоя на настанените в обектите на ИА “ВКВПД”. 
В обектите се настаняват и завърналите се от участие в мисии 
военнослужещи, на които следва да им бъде осигурено 
възстановяване, както и деца на загинали при изпълнение на 
служебния си дълг военнослужещи. Касае се за доставки в разгара 
на зимния сезон и неосигуряване на същите ще доведе до 
неблагоприятни последици. Обжалването е право на всяка една 
страна в административното производство, но същото не може да 
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бъде предвидено от административния орган. В случая, 
обстоятелствата са именно от характера на тези по чл. 90, ал. 1, 
т. 4 от ЗОП. До приключване на откритата процедура по ЗОП при 
липса на действащи договори и възможност такива да бъдат 
сключени по реда на глава осма “а” от ЗОП до провеждането й, без 
Възложителят да допусне закононарушение, единствената възможност 
е да проведе процедура на договаряне без обявление. Освен това, 
не сключването на договори за доставки ще има негативен ефект не 
само върху нас, като Възложител, но и върху обществото. С оглед 
бързото приключване на процедурата на договаряне без обявление, 
целесъобразно е методиката за оценка да е “най-ниска цена”. 

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 09/01/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Валентин Любомиров Гагашев

Длъжност:
Изпълнителен директор
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