
 1 

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  

№3/06.08.2018 година 

На Директора на Държавна психиатрична болница-Бяла  

За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 За доставка на пресни плодове и зеленчуци по  Обособена позиция №2 

 

На основание чл.112, ал.2 от Закона за обществените поръчки и чл.68 ,ал.2 от 

ППЗОП  и на  основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки и  

като  приемам  констатациите  и изводите ,отразени  в подписания протокол 

от членовете  Доклад от 03.07.2018 година  и  Протокол от дейността  на 

комисията  03.07.2018 година,предадени ми  заедно  с цялата документация  

от Комисията  ,назначена  със Заповед № 142 от 06.06.2018г. 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 14.05.2018 

г. на директора на ДПБ-Бяла, 
с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 

00654-2018-0003 от 14.05.2018 г., и предвид следните мотиви: 

1.Доклад по чл.60,ал.6 от ППЗОП ,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 доклада до Възложителя . 

РЕШИХ: 
           І.Поради не явяване на класирания на първо место участник в едномесечния срок от 

влизането на Решение №2 /04.07.2018 год.за избор на 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 зенчуци” 

        ІІ.Определям за Изпълнител на обществена поръчка – 

По обособена позиция № 2:”Доставка  на пресни плодове и зенчуци”  -„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.                   

          

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

конкуренцията.       

  

На основание  чл.43,ал.1 от ЗОП ,настоящото Решение  да се изпрати  на 

участника  и да се публикува в профила на купувача. 

Връзка към електронна преписка в профила на купувача: 

www.dpb-byala.org; 

                                                                                                          ДИРЕКТОР  

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

