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П Р О Т О К О Л  № 1 
 

 

 Днес, 16.09.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11:00 ч. 

комисия, назначена със Заповед № РД-09-58/15.09.2015г. на Председателя на агенцията в 

състав: 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Янев – началник отдел „Медицински резерв” към Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Димка Табакова – държавен експерт в отдел „Медицински резерв” към Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

 

2. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността” 

 

3. Милена Злидолска – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  обслужване” към 

дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация” 

 

4. Стефка Бозова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 
 

се събра, за да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на ваксини и серуми”, 

по обособени позиции, открита с Решение № 4388/13.08.2015г. на Председателя на агенцията.  

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

  

На заседанието не присъстваха външни лица. 

 

В регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ е постъпила само 1 (една) 

оферта: оферта от „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД  с вх. № 4750/12.09.2015г., за което е изготвен 

списък, съгласно изискването на чл. 36, ал. 2 от Вътрешните правила за възлагане на 

обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по 

ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г. 

 

Комисията отвори постъпилата оферта и констатира следното: 

 

Пликът с офертата на „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 

(документите за подбор са еднакви и за трите обособени позиции, съгласно изискванията на 

Възложителя), Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” (за всяка 

обособена позиция) и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”(за всяка обособена позиция), с 

което е изпълнено условието на чл. 57, ал. 2 и 3 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т. 4 на 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата. 

Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена, 

съгласно изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове 

подписаха всички документи, съдържащи се в него (за всяка обособена позиция).     
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Председателят на комисията отвори Плик № 1, оповести документите, които той 

съдържа  и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. След 

проверката, комисията пристъпи към разглеждане на представените документи и установи 

следното: 

  Участникът „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД е представил всички изискуеми от възложителя 

документи за подбор, за всички обособени позиции, и в изискуемата форма. Същите са 

редовни и удостоверяват правото на участника да предлага посочените с офертата лекарствени 

продукти, тяхното качество, както и съответствието им с изискванията на ЗЛПХМ. 

След проверката на документите в Плик № 1, комисията премина към разглеждане на 

документите, съдържащи се в Плик № 2 за всяка обособена позиция на участника. 

Техническото предложение на участника, за всяка една от обособените позиции, отговаря на 

изискуемите форма, съдържание и изисквания на възложителя и е в съответствие с посочените 

параметри в техническата спецификация  - Приложение № 3 от документацията за участие. 

 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши: 

Допуска участника „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, 

като в тази връзка и на основание чл. 69а, ал. 3, изр. 1 от ЗОП, комисията определи: 

Ценовата оферта на участника, за всяка обособена позиция, ще бъде отворена на 

следващото заседание на Комисията, което ще се проведе на 28.09.2015г. в 11:00 часа, в стая 

102, ет. 1 в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ – гр. София, ул. „Московска” № 3. Съобразно това 

комисията изготви съобщение, което да бъде публикувано в електронната преписка на 

процедурата, в Профила на купувача/Процедури/Друга информация на интернет страницата 

на ДА ДРВВЗ, на адрес: www.statereserve.bg. 

 

           На основание чл. 68, ал. 3 във връзка чл.69а, ал. 3, изр. 3 от ЗОП, отварянето на 

офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 

отварянето.  

 

 

16.09.2015 г.                                                                  Председател:                 (П)     

гр. София                                   / Петър Янев /           

 

                        Членове: :                 (П)     

                 1.  

                                                                                                               / Димка Табакова / 

 

 

                 2. :                 (П)     

                          / Таня Русева / 

 

 

                 3. :                 (П)     

                       / Милена Злидолска / 

 

         

                 4. :                 (П)     

                                                            / Стефка Бозова / 

 


