
Държавна психиатрична болница -  Церова кория

Р Е Ш Е Н И Е  
№50/30.07.2019 г.

за определяне на изпълнител чрез процедура на пряко договаряне за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Държавна психиатрична болница-с. Церова кория"

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл. 108, т.1, във връзка с чл.109 от Закона за 
обществените поръчки и след запознаване с доклад по чл. 103, ал.З от ЗОП за дейността 
на комисия, назначена със Заповед №48/30.07.2019 г. за провеждане на преговори по 
процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична 
болница-с. Церова кория", публикувана в Регистъра а обществените поръчки под 
номер 01056-2019-0003

РЕШИХ:
I. УТВЪРЖДАВАМ Доклад по чл. 103, ал.З от 30.07.2019г. от дейността на комисия, 

назначена със Заповед № 48/30.07.2019 г. на Директора.
II. ОТСТРАНЯВАМ участника „Братя Великови" ООД, с адрес за кореспонденция: 

гр. Търговище, кв. Запад, бл.54, ап.16, ет.З, тел. 060163888 с вх. № 1144/29.07.2019г. -  11,39 
часа. МОТИВИ: Предложението не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като 
надхвърля прогнодвата стойност на поръчката

III. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в договорянето съгласно критерия за 
оценка "най -  ниска цена" за поръчката, както следва:

На първо място:
•S ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспоненция: гр. Лясковец, ул. Иван 

Камбуров № 1, тел. 0878 138240 с вх. № 1143/29.07.2019г. -  11,28ч за обособена 
позиция 4 Месо и местни изделия.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ участника ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспоненция: 
гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, класиран на първо място за изпълнител на 
обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
Държавна психиатрична болница-с. Церова кория" за обособена позиция 4 Месо и 
местни изделия, с предложената от тях най-ниска цена.

Решението може да бъде обжалвано в 10 -  дневен срок от получаването му пред 
Комисия за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен 
срок до всички участници в процедура.

На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП и чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото 
решение, заедно с протоколите и окончателните доклади на комисията за провеждане на 
процедурата да бъдат публикувани в профила на купувача http://zop.dpb-zcoria.com/ в същия 
ден на изпраща решението на участниците.

ДИРЕКТОР 
На ДПБ -  Церова 
Д-р Даниела Иван.
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