
ДЪРЖАВНА  ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

 

 

Информация  за датите и основанието за освобождаване на гаранциите  

за участие на кандидатите в Открита процедура по ЗОП .Предмет на 

обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ ПРОДУКТИ  ЗА 

НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

 

1.Освобождаване на гаранция за участие в Открита процедура по 

ЗОП.Предмет на обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ 

ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”,по Обособена позиция №2-Пресни плодове и 

зеленчуци в размер на 48,00 лева ,по Обособена позиция №3-Консерви в 

размер на 160,00 лв., по Обособена позиция №4-Месо,риба и местни 

продукти  в размер на 240,00 лв., по Обособена позиция №5-Мляко  и 

млечни продукти в размер  на 38,00 лв., по Обособена позиция №6-Други 

хранителни продукти  и подправки  в размер на 260,00 лв.,на фирма„НОВЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-гр.Свищов.Гаранциите  за участие по всички 

обособени позиции са  преведени с платежно нареждане №18/22.04.2016 

год. на обща стойност 746,00,00 лв. 

2.Освобождаване на гаранция за участие в Открита процедура по 

ЗОП.Предмет на обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ 

ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” по Обособена позиция №1-Хляб и хлебни 

изделия в размер на 270,00 лв.,по Обособена позиция №2-Пресни 

плодове и зеленчуци в размер на 48,00 лева ,по Обособена позиция №3-

Консерви в размер на 160,00 лв., по Обособена позиция №4-Месо,риба и 

местни продукти  в размер на 240,00 лв., по Обособена позиция №5-

Мляко  и млечни продукти в размер  на 38,00 лв., по Обособена позиция 

№6-Други хранителни продукти  и подправки  в размер на 260,00 лв.,на 

фирма ЕТ„НИК 96-Николай Робов”-гр.В.Търново.Гаранциите  за участие по 



всички обособени позиции са  преведени с платежно нареждане 

№20/22.04.2016 год. на обща стойност 1016,00,00 лв. 

2.Освобождаване на гаранция за участие в Открита процедура по 

ЗОП.Предмет на обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ 

ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” по Обособена позиция №1-Хляб и хлебни 

изделия в размер на 270,00 лв.,по Обособена позиция №2-Пресни 

плодове и зеленчуци в размер на 48,00 лева ,по Обособена позиция №3-

Консерви в размер на 160,00 лв., по Обособена позиция №4-Месо,риба и 

местни продукти  в размер на 240,00 лв., по Обособена позиция №5-

Мляко  и млечни продукти в размер  на 38,00 лв., по Обособена позиция 

№6-Други хранителни продукти  и подправки  в размер на 260,00 лв.,на 

фирма ЕТ„НИК 96-Николай Робов”-гр.В.Търново.Гаранциите  за участие по 

всички обособени позиции са  преведени с платежно нареждане 

№20/22.04.2016 год. на обща стойност 1016,00,00 лв. 

3.Освобождаване на гаранция за участие в Открита процедура по 

ЗОП.Предмет на обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ 

ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” по Обособена позиция №1-Хляб и хлебни 

изделия в размер на 270,00 лв.,по Обособена позиция №2-Пресни 

плодове и зеленчуци в размер на 48,00 лева ,по Обособена позиция №3-

Консерви в размер на 160,00 лв., по Обособена позиция №4-Месо,риба и 

местни продукти  в размер на 240,00 лв., по Обособена позиция №5-

Мляко  и млечни продукти в размер  на 38,00 лв., по Обособена позиция 

№6-Други хранителни продукти  и подправки  в размер на 260,00 лв.,на 

фирма „БОРОИМПЕКС”АД-гр.БОРОВО.Гаранциите  за участие по всички 

обособени позиции са  преведени с платежно нареждане №21/22.04.2016 

год. на обща стойност 1016,00 лв. 

4.Освобождаване на гаранция за участие в Открита процедура по 

ЗОП.Предмет на обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ 

ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” по Обособена позиция №1-Хляб и хлебни 

изделия в размер на 270,00 лв.,на фирма ЕТ „АСИ М-Ружди Ахмедов”-

с.Ботров ,общ .гр.Бяла.Гаранцията  за участие по  обособена позиция№1 е  



преведена с платежно нареждане №17/22.04.2016 год. на обща стойност 

270,00 лв. 

5.Освобождаване на гаранция за участие в Открита процедура по 

ЗОП.Предмет на обществената поръчка :”ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕРНИ 

ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” по Обособена позиция №3-Консерви в размер 

на 160,00 лв.,на фирма „Златен плод П” ЕООД—гр.Попово.Гаранцията  за 

участие по  обособена позиция№3 е   преведена с платежно нареждане 

№19/22.04.2016 год. на обща стойност 160,00 лв. 

 

 

 

ГР.БЯЛА                                                                                    Изготвил:Таня Минева 

22.04.2016  ГОДИНА 

 


