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ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА 

ул.”Дряново”№3 ;0817/72702,03;73447;факс72256 

ел.поща:dpb_byala@b-trust.org 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№5/01.08.2019 година 

На Директора на Държавна психиатрична болница-Бяла  

 

За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

 

На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки и  като  приемам  

констатациите  и изводите ,отразени  в подписания протокол от членовете   от 31.07.2019 

година  и  Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП от дейността  на комисията  31.07.2019 

година,предадени ми  заедно  с цялата документация  от Комисията  ,назначена  със Заповед 

№ 161 от 08.07.2019г. на Директора на ДПБ - Бяла за провеждането на обществена поръчка 

публично състезание  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични 
доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна психиатрична 
болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции”,открита с Решение № 3 от 

10.06.2019 г. на директора на ДПБ-Бяла, 

с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 

00654-2019-0004 от 10.06.2019 г., и предвид следните мотиви: 

1.Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП ,отразяващ дейността на комисията  във връзка  с 

разглеждане на подадените  офертите  на участниците  и установяване на  съответствието им с 

изискуемите  от Възложителя документи 

2.Съдържащите  се в офертите  на участниците условия ,направените предложения, 

съгласно подписания протокол ,който е неразделна част от протокола до Възложителя  

 

РЕШИХ: 
І. Определям за Изпълнител на обществена поръчка   с 

предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  

Държавна психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции.По 

обособена позиция № 1: „Доставка на хляб и хлебни изделия“ - ЕТ „НИК 96-

НИКОЛАЙ РОБОВ”-5000 -гр.Велико Търново, ул.”Мир”№13,ЕИК 

104020987,тел:0886739853 и ел.поща:aznik96@abv.bg. 

 Участника е представил оферта ,която  отговаря  на обявените от възложителя  

условия и ЗОП. 

 

ІІ. Определям за Изпълнител на обществена поръчка   с предмет:“Периодични 

доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна психиатрична болница гр. 

Бяла - по 6 (шест) обособени позиции.По обособена позиция № 2:”Доставка  на пресни 

плодове и зеленчуци”-„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-5250 гр.Свищов,ул.”33-ти 

Свищовски полк”№41,ЕИК203467395,тел:0631 60399 и ел.поща :nove_1991@abv.bg. 

Участника е представил оферта ,която  отговаря  на обявените от възложителя  

условия и ЗОП. 

 

ІІІ. Определям за Изпълнител на обществена поръчка   с предмет:“Периодични 

доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна психиатрична болница гр. 
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Бяла - по 6 (шест) обособени позиции.По обособена позиция № 3:”Доставка  на 

консерви”-„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ”ООД-5250-

гр.Търговище,кв.”запад”,Бл.54,Ап.16,Ет.,ЕИК125504742,тел:0601 63999 и 

ел.поща:velikova@mail.bg. 

Участника е представил оферта ,която  отговаря  на обявените от възложителя  

условия и ЗОП. 

             ІV. Определям за Изпълнител на обществена поръчка   с 

предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции.По обособена позиция 

№ 4:”Доставка  на месо,риба и месни продукти”-„БОРОИМПИКС”АД-7174- 

гр.Борово,обл.Русе ,бул.”Патриарх Евтимий”№3А, ЕИК117620882,тел:0896870270 и 

ел.поща:boroimpex@abv.bg. 

Участника е представил оферта ,която  отговаря  на обявените от възложителя  

условия и ЗОП. 

           V. Определям за Изпълнител на обществена поръчка   с 

предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции.По обособена позиция 

№ 5:”Доставка  на мляко и млечни продукти”- ”-„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-5250 

гр.Свищов,ул.”33-ти Свищовски полк”№41,ЕИК203467395,тел:0631 60399 и ел.поща 

:nove_1991@abv.bg. 

Участника е представил оферта ,която  отговаря  на обявените от възложителя  

условия и ЗОП. 

          VІ. Определям за Изпълнител на обществена поръчка   с 

предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции.По обособена позиция 

№ 6:”Доставка  на други хранителни продукти и подправки”- ”-„НОВЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-5250 гр.Свищов,ул.”33-ти Свищовски 

полк”№41,ЕИК203467395,тел:0631 60399 и ел.поща :nove_1991@abv.bg. 

Участника е представил оферта ,която  отговаря  на обявените от възложителя  

условия и ЗОП. 

  

             VІІ. Орган ,който  отговаря  за  процедурите  по обжалване:Комисия  за защита  

на конкуренцията.         

 VІІІ.Срок за подаване на жалби:Съгласно чл.197 от ЗОП. 

 ІХ.На основание  чл.36 а,ал.1,т5 от ЗОП ,настоящото Решение  да се изпрати  на 

участниците  и да се публикува в профила на купувача ,ведно с протокол №4 и 

окончателния протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП на комисията ,в еден и същ ден . 

Връзка към електронна преписка в профила на купувача: 

www.dpb-byala.org; 

                                                                                                          

ДИРЕКТОР:................ 

                                                                                     (П) 

                                     

http://www.dpb-byala.org/

