
 

П Р О Т О К О Л   №  2  

 

Днес, 07.08.2015г. 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-09-48/28.07.2015г. на Председателя на Агенцията в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Стефка Бозова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени 

поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване” – правоспособен юрист 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Румяна Желева – държавен експерт „ЛП” в отдел „Медицински резерв” към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

2. Майя Славчева – Тодорова – главен експерт в отдел „Медицински резерв” към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” 

3. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

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

към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация” 

 

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” по обособени позиции, открита с Решение № 

3595/29.06.15г. 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 6. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията оповести 

предложените от участника цени за всяка обособена позиция, както следва:  

 

1. За обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти за храносмилателната система и 

метаболизъм”, участникът предлага обща цена в лева за доставката и обновяването на всички 

лекарствени продукти, в размер на 35 867.10 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и 

седем лева и 10 ст.) без ДДС.  

 

2. За обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти за кръв и кръвотворни органи”, 

участникът  предлага обща цена в лева за доставката и обновяването на всички лекарствени 

продукти, в размер на 5 917.00 лв. (пет хиляди деветстотин и седемнадесет лева) без ДДС.  

 

3. За обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти за сърдечно-съдова система”, 

„Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лева 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. За обособена позиция № 4 – „Антиинфекциозни препарати за системно приложение”, 

„Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лева за доставката и обновяването на всички 

лекарствени продукти, в размер на 14 600 лв. (четиринадесет хиляди и шестстотин лева) без 

ДДС.  
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5. За обособена позиция № 5 – „Лекарствени продукти за нервна система”, участникът  

предлага обща цена в лева за доставката и обновяването на всички лекарствени продукти, в 

размер на 47 239.48 лв. (четиридесет и седем хиляди двеста тридесет и девет лева и 48 ст.) без 

ДДС.  

 

6. За обособена позиция № 6 – „Лекарствени продукти за дихателна система”, 

„Софарма Трейдинг” АД предлага обща цена в лева за доставката и обновяването на всички 

лекарствени продукти, в размер на 7 700.10  лв. (седем хиляди седемстотин лева и 10 ст.) без 

ДДС.  

 

Комисията установи, че представеното ценово предложение на участника за всяка от 

обособените позиции, е в рамките на финансовия ресурс и прогнозна стойност, които 

възложителят може да осигури. Участникът е предложил обща цена в лева без ДДС, за всички 

обособени позиции, в размер на 119 307.08 лв. без ДДС (сто и деветнадесет хиляди триста и 

седем лева и 8 ст.), при посочена от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчката 

в размер на 119  644.10 лева без ДДС. 

 На основание чл. 71, ал.3 от ЗОП, комисията класира участника по степен на съответствие 

на офертата с предварително обявените от възложителя условия, съгласно критерия „най-ниска 

цена”, както класира:    

 

На  първо  място „Софарма Трейдинг” АД. 

  

 

 

 

     07.08.2015г.                                      Председател:           

      гр. София                                                                                              

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

                                                                                   / Стефка Бозова / 

                  

                                                                                               Членове: 

            

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

                                                                                                        / Румяна Желева / 

              

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

                                      / Майя Славчева – Тодорова / 

   

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

                              / Таня Русева / 

 

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

                                                                                                       / Милена Злидолска / 

 


