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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

   
1000 София, ул. "Леге" 4 

  

   
e-mail: aop@aop.bg 

 

 

  

   
интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

      

   

      

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОПАНСКИ СУБЕКТ, 

за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 

от ЗОП 

Тази информация се отнася за установени обстоятелства по:  

чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“                              

  (Aко е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ II) 

чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

  (Aко е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ III) 

 

РАЗДЕЛ І   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Информация/ Данни за възложителя, който подава информацията 

1.1. Наименование: Община Русе 

1.2. ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер: 000530632 

 

2. Информация/Данни за стопанския субект, за който се отнасят 

обстоятелствата:  

2.1. Наименование: ДИМЕНИ-Р ЕООД 

2.2. ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер: 204548583 

 

3. Информация/ Данни за обществената поръчка, във връзка с която са 

настъпили обстоятелствата:  

 

3.1. Уникален номер на поръчката в РОП:                                         00115-2019-0006 

3.2. Дата на публикуване на поръчката в РОП:                                          25.03.2019г. 

3.3. Дата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС:  

 

                                                                                                                          25.03.2019г.                                                        

3.4. Дата на публикуване на поръчката в профила на купувача:               25.03.2019г. 

http://www.aop.bg/
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3.5. Адрес на профила на купувача:       https://www.ruse-

bg.eu/bg/displayzop/586/446/index.html          

 

 

РАЗДЕЛ ІI   УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 5. 

БУКВА „А“ от ЗОП 

1. Описание на обстоятелството/ата: 

 По отношение на обособена позиция №10 „Пресни и изсушени 

подправки“, комисията установи следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: 

Технически и професионални способности, че е изпълнявал доставки на пресни и 

изсушени подправки в периода 03.07.2017г-02.07.2018г. за ДГ „Зора“, гр. Русе. 

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.13 от ППЗОП, комисията 

извърши проверка на заявените от участника данни, като изпрати писмено запитване до 

ДГ „Зора“, гр. Русе. В деловодството на община Русе постъпи писмо от детската градина, 

което съдържа следната информация: 

Писмо с вх. № 31-46-11#1/31.05.2019г. от ДГ „Зора“, гр. Русе, в което се посочва, че 

изпълнител на доставките на пресни и изсушени подправки, за периода 03.07.2017г.-

02.07.2018г. е „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД. Към писмото от ДГ „Зора“ е приложено и 

копие на договор за доставка на подправки-пресни и изсушени, сключен между ДГ 

„Зора“, гр. Русе и „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД на дата 03.07.2017г. 

Комисията установи, че участник „ДИМЕНИ-Р“ ЕООД е представил документ с 

невярно съдържание, свързан с удостоверяване на изпълнението на заложения от 

възложителя критерий за подбор за технически и професионални способности, в 

частност: „Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на съответната обособена позиция за последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата, без значение от обема.“  Съгласно чл. 59 от 

Директива 2014/24/ЕС, ЕЕДОП представлява декларация на икономическия оператор, че 

той не се намира в някое от положенията, при които икономическите оператори е 

задължително или е възможно да бъдат изключени и отговаря на съответните критерии за 

подбор. С представянето на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира, че 

информацията посочена в части II-V е вярна и точна и че е представена с ясното 

разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Всичко гореизложено представлява императивна предпоставка за комисията 

да предложи участник „ДИМЕНИ-Р“ ЕООД за отстраняване от обособена позиция 

№10: „Пресни и изсушени подправки“ на основание чл. 54, ал.1, т.5, б. „а“ от ЗОП, 

тъй като участникът е представил документ с невярно съдържание /ЕЕДОП/, 

свързан с удостоверяване изпълнението на критерий за подбор за технически и 

професионални способности, а именно: „Участникът следва да е изпълнил дейност с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция за 

последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, без значение от 

обема.“ 

В решението за определяне на изпълнител, възложителят посочва 

отстранените участници в процедурата, като възприема изцяло мотивите на 

комисията и направените от нея констатации по повод участник „ДИМЕНИ-

Р“ ЕООД. 

https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/446/index.html
https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/446/index.html
apis://Base=APEV&CELEX=32014L0024&ToPar=Art59&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014L0024&ToPar=Art59&Type=201/
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2. Акт, с който е установено обстоятелството: Влязло в сила Решение №РД-01-

1996 от 28.06.2019г. за определяне на изпълнител по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, 

домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и 

детска млечна кухня на територията на Община Русе, по дванадесет 

обособени позиции“, на кмета на Община Русе, във връзка с Протокол №1 от 

03.06.2019г. от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-1284 от 

03.05.2019г. на кмета на Община Русе. 

3. Дата на влизане в сила на акта на компетентния орган, с който е установено 

обстоятелството:                                                      16.07.2019г. 

4. Дата, до която се прилага основанието за отстраняване:                       16.07.2022г. 

(Виж чл. 57, ал. 3, т. 2, буква „а“ от ЗОП) 

 

 

РАЗДЕЛ ІII   УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1, Т. 4 от 

ЗОП 

1. Номер и дата на сключване на договора за обществена поръчка: (№ - дд/мм/гггг) 

2. Страни по договора: 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

3. Предмет на договора:                                 

4. Обща стойност на договора (без ДДС):                                  Валута:                         

5. Общо изплатени суми:                                                             Валута:                         

6. Процентно изражение на неизпълнената част спрямо                       Проценти (%): 

стойността или обема на договора: 

 

7. Общо изплатени обезщетения:                                                Валута:                         

8. При        прекратяване: 

                   разваляне на договора на договора: 

8. 1. Дата на прекратяване/разваляне на договора:                                     (дд/мм/гггг)                                                                                          

8. 2. Правно основание за прекратяване/разваляне на договора: 

................................................................................................................................. 

9. Описание на неизпълнението на договора: 

................................................................................................................................. 

10. Документ, с който се доказва прекратяването/развалянето на договора: 

................................................................................................................................ 

11. Дата на влизане в сила на съдебното решение или на документа, с който се 

доказва наличието на обстоятелството: .................................................... (дд/мм/гггг) 
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12. Дата, до която се прилага основанието за отстраняване:                    (дд/мм/гггг) 

(Виж чл. 57, ал. 3, т. 2, буква „в“ от ЗОП) 

 

РАЗДЕЛ ІV.  ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Описание на приложените документи, с които се доказва наличието на 

констатираното обстоятелство: 

1. Решение №РД-01-1996 от 28.06.2019г. на кмета на Община Русе за определяне 

на изпълнител; 

2. Протокол №1/03.06.2019г. от работата на комисията, назначена със Заповед 

№РД-01-1284 от 03.05.2019г. на кмета на Община Русе; 

3. Писмо от председателя на назначената от възложителя комисия до директора на 

ДГ „Зора“, гр. Русе /изх. № 31-46-11/28.05.2019г., за извършване на проверка по 

чл. 104, ал.5 от ЗОП; 

4. Писмо от директора на ДГ „Зора“, гр. Русе /вх. № 31-46-11#1/31.05.2019г./, с 

приложен договор за доставка на хранителните продукти, вкл. Подправки-пресни 

и изсушени с „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ „ ООД 

 

 

ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Дата:                                                                                                                17.07.2019г 

Име, фамилия и длъжност на лицето: Лилия Стойкова -  ст. експерт към 

дирекция „Европейско развитие“, Община Русе 

 

 

Указания за попълване: 

1. Образецът се попълва за един стопански субект. 

2. В поле 1 от  Раздел ІI   „Установени обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. 

буква „а“ от ЗОП“ могат да се посочват повече от едно обстоятелства, 

когато са констатирани в една и съща поръчка по отношение на един 

стопански субект 

3. В поле 11 от Раздел ІII   „Установени обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 

ЗОП“ когато договорът е прекратен с едностранно предизвестие, отправено 

от изправната страна към неизправната се посочва датата на която е 

изтекъл срокът на предизвестието, считан от връчването му. 
  

 


