ПРОТОКОЛ
от 18.07.2018 г.

Във връзка с публикувана обява по чл. 187 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет: ,,Застраховка на имущество и служители на КРС" при следните
самостоятелно обособени позиции: Позиция 1. Пълно автокаско на 32 бр. МПС;
Позици1 II. Застраховка на измервателна •апаратура, мачти, антенно-фидерни
устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано
оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция III.
Застраховане на сградите на КРС; Позиция IV. Групова застраховка „Злополука" на
служители на КРС; Позиция V. Застрахов1<а „Гражданска отговорност" на 32 бр. МПС
и застраховка „Злополука" на водача и пътниците в МПС", одобрена с Протоколно
решение № 2/31.05.2018 г. на КРС, със Заповед № РД-07-461/22.06.2018 г. на главния
секретар на КРС е създадена комисия в състав:
Председател: Красимир Василев - старши експерт в дирекция ФАД;
Членове:
1. Силвия Христова - старши счетоводител в дирекция ФАД;
2. Елисавета Соколова- началник отдел в ГД КС;
3. Кирилка Мечкарска- старши експерт в ГД КС;
4. Ваня Атанасова - юрисконсулт в дирекция „Правна"

(

със задача да извърши разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с
оглед избор на изпълнител по посочената поръчка.
На 22.06.2018 г. председателят на комисията с приемо-предавателен протокол
получи от г-н Борислав Стоянов - главен експерт в дирекция ФАД, подадените шест
броя оферти от следните участници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД;
,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД;
,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД;
,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД;
,,ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД;
,,ЗД „ОЗОК ИНС"" АД;

Забеле:нска: Офертата на „ЗД „ОЗОК ИНС"" АД е регистрирана в
деловодството на КРС в 17:38 ч. на 21.06.2018 г. След направена справка от системата
за контрол на достъпа е установено, че към 17:30 ч. на 21.06.2018 г. (краен срок за
подаване на оферти) служителите на „ЗД „ОЗОК ИНС"" АД са били в сградата на
КРС, което дава основание комисията да приеме подадената оферта за валидно
подадена.
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Комисията, назначена със Заповед РД № 07-461/22.06.2018 г., започна работата
си в 14:15 ч. на 22.06.2018 г. На обявеното публично отваряне на офертите не се явиха
представители на участниците. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
Членовете на комисията се увериха, че пликовете с офертите не са отваряни,
запечатани са трайно, непрозрачни са и върху тях са отбелязани входящ номер, дата и
час на постъпване, наименование на кандидата и предмет на поръчката.
Председателят на работната група пристъпи към отваряне на офертите по реда
на тяхното постъпване.
Първа бе отворена офертата на „ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП"" АД с вх. № 20-00-38/20.06.2018 г., 1�оято с със следното съдържа1111с:
1. Списъци на документите, съдържащи се в офертата - по позиции;
2. 2 бр. нотариално заверени пълномощни;
3. Удостоверение за актуално състояние с посочен ЕИК;
4. Декларации за отсъствие на обстоятелства по 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП;
5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:
списък на изпълнени договори за последните три години, сходни с
предмета на поръчката; декларация за презастрахователно покритие;
6. Декларации за срока на валидност на офертата и мястото на изпълнение на
предмета на поръчката;
7. Декларация за неизползване на подизпълнители;
8. Декларация за неприлагане на франшиз, приемане на условията за участие,
срок на изпълнение на поръчката;
9. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
1О. Декларации за липса на свързаност;
11. Декларации по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРIОПДРСЛТДС;
12. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
13. Декларация съгласно Приложение № IV за позиция I;
14. Общи условия на „ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД;
15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени
позиции №№ 1, II, III, IV и V;
16. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №
I, II, III, IV и V.

След оповестяване на съдържанието на офертите бяха прочетени ценовите
предложения на участника.
Втора бе отворена офертата на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ
ИНС" АД с вх. № 20-00-39/21.06.2018 г., 1�оято с със следното съдържание:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Нотариално заверено пълномощно;
3. Удостоверение за актуално състояние с посочен ЕИК;
4. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участнш<а:
списък на изпълнени договори за последните три години, сходни с предмета на
поръчката; декларация за презастрахователно покритие;
5. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;
6. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
7. Декларация за срок на валидност на офертата;
8. Декларации за липса на свързаност;
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9. Декларации по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
10.
Декларация съгласно Приложение IV за Позиция 1;
11.
12. Декларация за неизползване на подизпълнители;
13. Общи условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД;
14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени
ПОЗИЦИИ №№ 1, 11 И V;
15. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции
№№ 1, 11 и V.
След оповестяване на съдържанието на офертите бяха прочетени ценовите
предложения на участника.
Трета бе отворена офертата на „ЗАД „031( - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД с nx. No
20-00-40/21.06.2018 г., която с със следното съдържан11е:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Декларация за ЕИК;
3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;
4. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:
списы< на изпълнени договори за последните три години, сходни с предмета на
поръчката; декларация за презастрахователно покритие;
5. Декларация за неизползване на подизпълнители;
6. Декларация Приложение IV за Позиция 1;
7. Декларация за срока на валидност на офертата;
8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
9. Декларация за липса на свързаност;
1О. Декларация по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРIОПДРСЛТДС;
11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
12. Общи условия на „ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД;
13. Техническо предложение за изпълнение на поръч1<ата по обособени
позиции № I и V;
14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №
I и V.

След оповестяване на съдържанието на офертите бяха прочетени ценовите
предложения на участника.
Четвърта бе отворена офертата на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУ)КЕСТВО
ЕВРОИНС" АД с вх. № 20-00-41/21.06.2018 г., която е със следното съдържа1111е:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение за актуално състояние с посочен ЕИК;
3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;
4. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:
списък на изпълнени договори за последните три години, сходни с
предмета на поръчката; декларация за презастрахователно покритие;
5. Декларация за неизползване на подизпълнители;
6. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
7. Декларация за срока на валидност на офертата;
8. Декларация за липса на свързаност;
9. Декларация по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
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10. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
11. Декларация за конфиденциалност съгласно чл. 102 от ЗОП;
12. Декларация съгласно Приложение № IV за позиция I;
13. Общи условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД;
14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени
позиции № I и №V;
15. Ценово предложение за изпълнение на поръч1сата по обособени позиции
№№IиV.
След оповестяване на съдържанието на офертите бяха прочетени ценовите
предложения на участника.
Пета бе отворена офертата на „ДЖ:ЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД с вх.
No 20-00-42/21.06.2018 г., 1соято е със следното съдържание:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение за актуално състояние с посочен ЕИК;
3. Нотариално заверено пълномощно;
4. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;
5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:
списък на изпълнени договори за последните три години, сходни с предмета на
поръчката; декларация за презастрахователно покритие;
6. Декларация за неизползване на подизпълнители;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Декларация за съгласие с юшузите на проекта на договор;
9. Декларация за срок на валидност на офертата;
1 О. Декларации по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРIОПДРСЛТДС;
11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
12. Декларация за конфиденциалност съгласно чл. 102 от ЗОП;
13. Общи условия на „ДЖЕI-IЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД;
14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по позиция No IV;
15. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по позиция № IV.

След оповестяване на съдържанието на офертата бе прочетено ценовото
предложение на участника.
Шеста бе отворена офертата на „ЗД „0301( ИНС"" АД с вх. № 20-0043/21.06.2018 г., която е със следното съдържание:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение за актуално състояние с посочен ЕИК;
3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;
4. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:
списък на изпълнени договори за последните три години, сходни с предмета на
поръчката; декларация за презастрахователно покритие;
5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
6. Декларация за срок на валидност на офертата;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Декларация по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРIОПДРСЛТДС;
9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
1О. Декларация за конфиденциалност съгласно чл. 102 от ЗОП;
11. Общи условия на „ЗД „ОЗОК ИНС"" АД;
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12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени
позиции №№ II, III и IV;
13. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции
№№ 11, III и IV.
След оповестяване на съдържанието на офертите бяха прочетени ценовите
предложения на участника.
Участниците са заявили участие по позиции, както следва:
По Позпция 1:
• ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД;
• ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД;
• ,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД;
• ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД.
По Поз11ция 11:
• ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП'"' АД;
• ,,ЗД „ОЗОК ИНС'"' АД;
• ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД.
По Позиция III:
• ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД;
• ,,ЗД „ОЗОК ИНС "'' АД.
По Позиц11я IV:
• ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД;
• ,,ЗД „ОЗОК ИНС"" АД;
• ,,ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД.
По Позицпя V:
• ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД;
• ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД;
• ,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД;
• ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС" АД.

След извършения формален преглед на офертите, беше констатирано, че по
Позиция III. ,,Застраховане на сградите на КРС" в КРС са постъпили 2 (две) оферти от „ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД и „ЗД „ОЗОК ИНС"" АД. По
останалите позиции от поръч1<ата са постъпили по три, съответно четири оферти.
Съгласно чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителят
удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално
определения срок са получени по-малко от три оферти. В тази връзка срокът за
получаване на оферти по позиция III бе удължен до 02.07.2018 г.
Съгласно чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на новия срок възложителят
разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията
констатира, че в удължения срок в КРС не са постъпили нови оферти от участници.
На обявеното публично отваряне на офертите в 14:00 ч. на 03.07.2018 г. не се
явиха представители на участниците. След оповестяване на съдържанието на
офертите по позиция III бяха прочетени ценовите предложения на участниците.
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На свои заседания, проведени на 03.07.2018 r. и 09.07.2018 r., комисията
извърши детайлна проверка за съответствие на съдържанието на офертите на
участниците с предварително обявените от Възложителя условия.
На свое заседание, проведено на 13.07.2018 r., след като констатира, че
офертите на участници отговарят на законовите изисквания и на тези на Възложителя,
комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници по всяка една
самостоятелно обособена позиция и премина към оценяване на офертите въз основа
на критерия „икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение
качество/цена" при посочените по-долу показатели. Предложенията на участниците са
следните (всички посочени цени са без ДДС):
По Позиция 1. ,,Пълно авто1(:аско на 32 бр. МПС":
Показател застрахователна премия:
1. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-9 903,01 лева;
2. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД - 9 666,49 лева;
3. ,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД-9 837,60 лева;
4. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД-9 945,00 лева.
Показател застрахователна сума:
1. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-667 960,00 лева;
2. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД-615 700,00 лева;
3. ,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД"- 741 900,00 лева;
4. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД-609 375,00 лева.
По Позиц11я 11. ,,Застраховка на измервателна апаратура, мачти, а11тс11110 ф11дср1111 устройства II принадлежащи 1(:ЪМ тях 1сомпоне11т11, 1(:аtсто 11
допълн11телно монтирано оборудване на 9 броп специализирани автомоб11л11,
собственост на КРС":
Показател застрахователна премия:
1. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-9 908,13 лева;
2. ,,ЗД „ОЗОК ИНС"" АД- 8 149,66 лева;
3. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД-8 123,О1 лева.
По Поз11ц11я 111. ,,Застраховане на сградите на КРС":
Показател застрахователна премия:
1. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-855,02 лева;
2. ,,ЗД „ОЗОК ИНС"" АД - 664,40 лева.
По Позиция IV. ,,Групова застраховка „Злополу1са" на служ11тсл11 на КРС:
Показател застрахователна премия:
1. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-421,26 лева;
2. ,,ЗД „ОЗОК ИНС'"' АД-264,79 лева;
3. ,,ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД-300,90 лева.
По Позиция V. ,,Застраховка „Гражданс1са отговорност" на 32 бр. МПС 11
застрахов1са „Злополука" на водача II пътшщ1пе в МПС":
Показател застрахователна премия:
1. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД-3 481,64 лева;
2. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД- 3 373,35 лева;
3. ,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД-3 496,34 лева;
4. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД-3 439,54 лева.
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Комисията извърши преглед по същество на подадените оферти. Останалите
предложения на участниците по показатели са, както следва:
По Познция 1 - четиримата участника са направили следното предложен11е:
Срок за изплащане на обезщетение - 1 ден;
По Познщш 11 -тримата участника са направили следното предложение:
Срок за изплащане на обезщетение - 1 ден;
По Поз11ц11я 111 - двамата участника са направили следното предложение:
Срок за изплащане на обезщетение - 1 ден;
По Поз1щ11я IV - тримата участника са направили следното предложение:
Срок за изплащане на обезщетение - 1 ден.
По Поз1щ1ш V-четиримата участника са направилн следните предложе1111я:
Срок за изплащане па обезщетение - 1 ден.
Въз основа на критериите, посочени в Методиката за оценка на офертите
(Раздел IX от документацията), комисията пристъпи към окончателно оценяване на
допуснатите кандидати.
Въз основа на крайната комплексна оценка на офертите комисията класира
участниците по позиции, J<акто следва:
Поз1щ1ш I. ,,Пълно автою1ско на 32 бр. МПС":
1. ,,ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД-99,22 точки;
2. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-94,45 точки ;
3. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД-92,35 точки ;
4. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД-90,70 точки;
Поз11ция 11. ,,Застраховю1 ш1 11змсрватслш1 апаратураt мачт11 t а11тс11110ф11дер1111 устройства 11 пр11надлежащ11 към тях 1сомпо11с1-п11 t кюсто 11
допълшпелно мо11т11ра110 оборудване на 9 броя спсщrал11з11ра1111 автомобнлн t
собственост на КРС":
1. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД-100,00 точки;
2. ,,ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД-99,69 точки;
3. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД- 82,88 точки
Позиц11я 111. tt Застраховане на сград11тс на l(PC":
1. ,,ЗД „ОЗОК ИНС"" АД- 100,00 точки;
2. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД - 78,82 точки.
Поз11ц11я IV. ,,Групова застраховка ttЗлополу1са" на служ11тсл11 на КРС:
1. ,,ЗД „ОЗОК ИНС"" АД -100,00 точки;
2. ,,ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД -88,60 точки ;
3. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП'"' АД-64,71 точки;
Поз11ц11я V. ttЗастрахов1са ttГражданс1са отговорност" на 32 бр. МПС 11
застрахов1са „Злополун:а" па водача II пътшщ1пе в МПС":
1. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД- 100,00 точки;
2. ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - 98, 17 точJ<и
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3. ,,ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД-97,05 точки;
4. ,,ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД- 96,66 точки;
Във връзка с гореизложеното комисията предлага на възложителя да утвърди
протокола от нейната работа и да определи следните изпълнители по петте
самостоятелно обособени позиции:
• За Позиция 1. ,,Пълно автокаско на 32 бр. МПС" - ,,ЗАД „ОЗl(
ЗАСТРАХОВАНЕ'"' АД.
• За Позиция 11. ,,Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно фидернн устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и допълнително
монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС" ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД.
• За Позиция III. ,,Застраховане на сградите на КРС" - ,,ЗД „ОЗОК ИНС'"'
АД.
• За Позиция IV. ,,Групова застраховка „Злополука" на служптелн на КРС" ,,ЗД „ОЗОК ИНС'"' АД.
• За Позиция V. ,,Застраховка „Гражданска отговорност" на 32 бр. МПС и
застрахов1са „Злополука" на водача и пътниците в МПС" - ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУ)КЕСТВО ЕВРОИНС" АД.
Работата на комисията приключи на 18 юли 2018 г.
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