
П Р О Т О К О Л   №  2 
  

Днес, 21.10.2014г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 10:30 ч. 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-74/13.10.2014г. на Председателя на Агенцията в 
състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Янев – началник отдел „Медицински резерв” към Главна 
дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Димка Табакова – държавен експерт „ЛП” в отдел „Медицински резерв” към Главна 
дирекция ,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 
2. Николай Драгиев – главен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 
към дирекция ”Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 
правоспособен юрист 

3. Румяна Желева – държавен експерт „ЛП” в отдел „Медицински резерв” към Главна дирекция 
,,Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” – резервен член 

4. Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 
продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”, 

 
се събра, за да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, на единствения участник 

„Софарма Трейдинг” АД в ,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени 
позиции, открита с Решение № 4322/18.08.2014г. на Председателя на Агенцията.  

 
На заседанието не присъстваха външни лица. 

 
Комисията премина към отваряне на пликовете с надпис „Предлагана цена” на участника 

за всяка обособена позиция (от 1 до 7), като констатира следното: 
1. По обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти за храносмилателната 

система и метаболизъм”, участникът „Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв. за 
доставката и обновяването на всички лекарствени продукти, в размер на 41 117.10 лв. 
(четиридесет и една хиляди сто и седемнадесет лева и десет стотинки) без ДДС.  

2. По обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти за кръв и кръвотворни органи”, 
участникът „Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв. за доставката и обновяването 
на всички лекарствени продукти, в размер на 5 917.00 лв. (пет хиляди деветстотин и 
седемнадесет лева) без ДДС.  

3. По обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти за сърдечно-съдова система”, 
участникът „Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв. за доставката и обновяването 
на всички лекарствени продукти, в размер на 7 983.40 лв. (седем хиляди деветстотин осемдесет 
и три лева и четиридесет стотинки) без ДДС.  

4. По обособена позиция № 4 – „Хормонални препарати за системно приложение”, 
участникът „Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв.за доставката и обновяването 
на всички лекарствени продукти, в размер на 20 583.65 лв. (двадесет хиляди петстотин 
осемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.  

5. По обособена позиция № 5 – „Антиинфекциозни препарати за системно 
приложение”, участникът „Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв.за доставката и 
обновяването на всички лекарствени продукти, в размер на 13 640.00 лв. (тринадесет хиляди 
шестстотин и четиридесет лева) без ДДС.  
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6. По обособена позиция № 6 – „Лекарствени продукти за нервна система”, участникът 
„Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв.за доставката и обновяването на всички 
лекарствени продукти, в размер на 100 944.03  лв. (сто хиляди деветстотин четиридесет и 
четири лева и три стотинки) без ДДС.  

7. По обособена позиция № 7 – „Лекарствени продукти за дихателна система”, 
участникът „Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лв.за доставката и обновяването 
на всички лекарствени продукти, в размер на 32 867.00 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин 
шестдесет и седем лева) без ДДС.  

 
 
Комисията установи, че подаденото ценово предложение на участника по всяка от 

обособените позиции (от 1 до 7) надвишава финансовия ресурс, който Възложителя може да 
осигури, като същият е в размер на обявената прогнозна стойност на поръчката по обособените 
позиции, както следва: 
1. Обособена позиция № 1 - ,,Лекарствени продукти за храносмилателна система и 
метаболизъм” – 39 027 (тридесет и девет хиляди и двадесет и седем) лева без ДДС. 
2. Обособена позиция № 2 - ,,Лекарствени продукти за кръв и кръвотворни органи”-  5 600 (пет 
хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 
3. Обособена позиция № 3 - ,,Лекарствени продукти за сърдечно-съдова система” – 7 582 
(седем хиляди петстотин осемдесет и два) лева без ДДС. 
4. Обособена позиция № 4 - ,,Хормонални препарати за системно приложение” – 19 475 
(деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева без ДДС. 
5. Обособена позиция № 5 - ,,Антиинфекциозни препарати за системно приложение” – 13 076 
(тринадесет хиляди и седемдесет и шест) лева без ДДС. 
6. Обособена позиция № 6 - ,,Лекарствени продукти за нервна система” – 93 312 (деветдесет и 
три хиляди триста и дванадесет) лева без ДДС. 
7. Обособена позиция № 7 - ,,Лекарствени продукти за дихателна система” – 30 230 (тридесет 
хиляди двеста и тридесет) лева без ДДС. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията единодушно 
предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 
 
  
 
21.10.2014г.         Председател: ………(П)………  
гр. София                       /Петър Янев/ 
                                                                                                                       
                

        Членове: 
            ………(П)…… 

                                                                                                                /Димка Табакова/ 
              

                                                                                                               …….…(П)……….  
                                     /Николай Драгиев/ 

   
                                                                                                                    …….…..(П)………  

                                 /Румяна Желева/ 
 

              …………(П)…………  
           /Кристина Харискова/ 

 


