
ПРОТОКОЛ № 3

Днес 19.09.2017 г. в 13:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед №  РД 22- 
1 117/03.07.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22-1487/
01.09.2017 г., изменена със Заповед № РД 22-1599/19.09.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „ Извърш ване на застрахователни  
услуги за нуж дит е на Община Велико Търново и нейните ст рукт ури“ по обособени  
позиции:
Позиция 1: Услуга по застраховане на М П С собственост на Община Велико Търново със 
застраховки: „Граж данска от говорност “ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при 
пътуване, „К аско“ и „Злополука на мест ата в М П С “;
Позиция 2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука“, 
„Злополука и заболяване“ и „Злополука“;
Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Злополука“ за лицата, 
задълж ени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка  
„Помощ при пътуване в чуж бина“, с публикувано обявление с ID 788007 на дата 19.05.2017 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2017-0028, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/493 и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация РД 24-49 от 05.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков -  Заместник-кмет ..Хуманитарни дейности" в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

Велико Търново;
2. Велина М онова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 

Търново;
3. Жоро Ковачев -  Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване'4 в 

Община Велико Търново;
4. Павлинка Калбанова -  Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 

дейности и спорт" в Община Велико Търново;
5. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително- 

мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново;
6. Мая Тодорова -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 

Търново.

Съгласно Заповед № РД 22-1599/19.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново 
поради отсъствието на Явор Иванов -  Ю рисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново, като член на комисията е определена Николина Ангелова -  Старши 
експерт в Дирекция ..Обществени поръчки" в Община Велико Търново. Преди започване 
работата на комисията Николина Ангелова подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, 
ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

В изпълнение на чл. 54. ал. 8 от ППЗОП с приложно писмо изх. № 91-00-303/01.09.2017
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г. комисията изпрати по куриер на всички участници в процедурата протокол №  2 от 01.09.2017 
г. от работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на 
адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/493.

Съгласно получените обратни разписки протоколът е получен от всички участници. В 
срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от участника „ДЗИ- 
Общо застраховане" ЕАД., като не е постъпил отговор само от един от участниците. 
Информацията е обобщена по следния начин:

№ Наименование на 
участника

Получен 
протокол от 
участника 

на дата

Краен срок за 
получаване на 
допълнителни 

документи, 
съгласно чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП

Постъпил в Община 
Велико Търново отговор с 

вх. № и дата

1. ..ДЗИ-ОБЩО 
ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД,

ЕИК: 121718407

04.09.2017 г. 12.09.2017 г. Отговор с вх. № 33-51-1 от 
08.09.2017 г. за Позиция № 

1 и за Позиция № 2

2. ЗАД ..БУЛСТРАД ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП"

ЕИК 000694286

04.09.2017 г.

-

Участникът не следва да 
изпраща Отговор, тъй като 
съгласно Протокол № 2 от 
01.09.2017 г. е представил 

всички изискуеми 
документи, налице е 

съответствие с изискванията 
за лично състояние и 

изискванията за годност и 
отговаря на поставените 

критерии за подбор

Комисията пристъпи към отваряне на отговора на участника:

1. Отговор с вх. № 33-51-1 от 08.09.2017 г. на „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД, ЕИК: 
121718407, който има следното съдържание:

Плик с надпис „Позиция № 1"' и Плик с надпис „Позиция № 2"
Плик с надпис „Позиция № 1" съдържа:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от: Коста Чолаков. Геерт Р.Г.Де Кегел. Милен Глушков, Люк Попелие, Йохан 
Демен, Григорий Вазов, стр. 1-16;

Плик с надпис ..Позиция №  2" съдържа:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от: Коста Чолаков, Геерт Р.Г.Де Кегел, М илен Глушков, Люк Попелие, Йохан 
Демен, Григорий Вазов, стр. 1-16;

I. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след получаване на 
допълнителни документи от участниците:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участниците, в т.ч. и 
допълнително представените документи, изискани с протокол № 2 на комисията от дата
01.09.2017 г„ относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
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критериите за подбор:

1. Относно оферта с вх. № 26-123-5/28.06.2017 г., 11:45 ч. на ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“, с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Триадица, пл. „Позитано“ № 5, тел.: 02/985 66 06, 02/985 66 34, факс: 02/985 66 06, e-mail: 
public_tenders@ bulstrad.bg, лице за контакти: Пламен Ш инов, за Позиция 1: Услуга по 
застраховане на М П С собственост на Община Велико Търново със застраховки: 
„Граж данска от говорност “ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при пътуване. 
„К аско“ и „Злополука на мест ата в М П С “

С протокола от 01.09.2017 г. комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, за Позиция №  1 - Услуга по застраховане на 
М П С  собственост на Община Велико Търново със застраховки: „Граж данска
от говорност “ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при пътуване, „К аско“ и „Злополука  
на мест ат а в М П С “.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Позиция 1, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 

липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с 
друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и липсата на обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП -  Недялко 
Чандъров -  изп. директор; Кристоф Рат -  изп. директор; Иван Иванов -  член на Управителния 
съвет; Иво Груев — член на Управителния съвет; маг. Петер Хьофингер -  председател на 
Надзорния съвет; Вернер Матула -  член на Надзорния съвет; маг. Йосеф Айгнер -  член на 
Надзорния съвет; Атанас Кънчев -  член на Надзорния съвет; Йохан-Франц -  Йосеф Бихлер -  
член на Надзорния съвет; Пламен Шинов -  изп. директор; Светла Несторова -  член на 
Управителния съвет: Антон Станков -  член на Надзорен съвет.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията за годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност:

В Част IV, Раздел А от ЕЕДОП участникът е декларирал, че е притежава Разрешение за 
извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г., издадено от Национален съвет по 
застраховане при М инистерски съвет за застраховка „Злополука", застраховка „Заболяване", 
застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на 
релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни 
съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка „Пожар" и „Природни бедствия", 
застраховка „Щ ети на имущество", застраховка „Гражданска отговорност", свързана с 
притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка „Гражданска 
отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни апарати, застраховка 
„Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, 
застраховка „Обща гражданска отговорност", застраховка на разни финансови загуби, 
застраховка на правни разноски (правна защита). Помощ при пътуване, и Решение № 1174-03 
от 06.12.2006 г. за издаване на допълнителен лиценз обхващащ застраховка по раздел II. б. „А" 
т.10.1 . от приложение № 1 към КЗ -  „Всяка отговорност за вреди, възникващи при използването 
на сухопътни моторни превозни средства", издадено от Комисия за финансов надзор.
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По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
ЗАД ..Булстрад Виена Иншурънс Груп“ притежава опит в извършването на 

застрахователни услуги в областта на предмета на поръчката, за доказването на който е 
попълнил, декларирал в Част IV. Раздел В. т. 1 б) от ЕЕДОП, изпълнението на 3 услуги, 
осъществени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и е 
представил 3 броя заверени копия на удостоверения.

2. Относно оферта с вх. № 26-166-5/30.06.2017 г., 14:34 ч. на „ДЗИ - Общо 
застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Цар Освободител“ № 3, тел.: 0888 222 967, факс: 062/627 963, e-mail: snejana. 
varadzhakova^dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова, за Позиция 1: Услуга по 
застраховане на М П С собственост на Община Велико Търново със застраховки: 
„Граж данска от говорност “ на автомобилистите. „Авт оасист анс“ при пътуване, 
„Каско“ и „Злополука на мест ат а в М П С“

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, заедно е допълнително представените документи с 
отговор с вх. №  33-51-1 от 08.09.2017 г., описани в Протокол №  1 и настоящия протокол, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя за Позиция №  1 Услуга по застраховане на М П С собственост на 
Община Велико Търново със застраховки: „Граж данска отговорност“ на
автомобилистите, „Авт оасист анс“ при пътуване, „Каско“ и „Злополука на мест ата в 
М П С “.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Позиция 1, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 

липсата на обстоятелството по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с 
друг участник по чл. 101. ал. 11 от ЗОП, както и липсата на обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП. чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП -  Коста 
Чолаков -  главен изпълнителен директор; Геерт Р. Г. Де Кегел -  изпълнителен директор; Милен 
Глушков -  изпълнителен директор; Люк Попелие -  на Надзорния съвет; Йохан Демен -  член на 
Надзорния съвет; Григорий Вазов -  член на Надзорния съвет.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията за годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност:

В Част IV, Раздел А. т. 2 от ЕЕДОП участникът е декларирал, че е притежава Разрешения 
за извършване на застрахователна дейност №  3/13.05.1998 г. и 77/15.04.1999 г. на „ДЗИ -  Общо 
застраховане” ЕАД, издадени от Националния съвет за застраховане при Министерския съвет 
на Република България и Решение №  1175-03 от 06.12.2006 г„ като за доказване е приложил 
заверени копия на същите документи.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„ДЗИ -  Общо застраховане“ ЕАД притежава опит в извършването на застрахователни 

услуги в областта на предмета на поръчката, за доказването на който е попълнил, декларирал в 
Част IV, Раздел В. т. 1 б) от ЕЕДОП, изпълнението на 3 услуги, осъществени през последните 3 
години, считано от датата на подаване на офертата.
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3. Относно оферта с вх. № 26-166-6/30.06.2017 г., 14:35 ч. на „ДЗИ - Общо 
застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Цар Освободител“ № 3, тел.: 0888 222 967, факс: 062/627 963, e-mail: snejana. 
varadzhakova@ dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова, за Позиция 2: Услуга по 
застраховане на лица със застраховка  „ Трудова злополука“, „Злополука и заболяване“ и 
..Злополука“

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, заедно с допълнително представените документи с 
отговор с вх. № 33-51-1 от 08.09.2017 г., описани в Протокол № 1 и настоящия протокол, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя за Позиция №  2 - Услуга по застраховане на лица със застраховка  
„ Трудова злополука“, „Злополука и заболяване“ и „Злополука“.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Позиция 2, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 

липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с 
друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и липсата на обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП -  Коста 
Чолаков -  главен изпълнителен директор; Геерт Р. Г. Де Кегел -  изпълнителен директор; Милен 
Глушков -  изпълнителен директор; Люк Попелие -  на Надзорния съвет: Йохан Демен -  член на 
Надзорния съвет; Григорий Вазов -  член на Надзорния съвет.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията за годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност:

В Част IV, Раздел А, т. 2 от ЕЕДОП участникът е декларирал, че е притежава Разрешения 
за извършване на застрахователна дейност № 3/13.05.1998 г. и 77/15.04.1999 г. на „ДЗИ -  Общо 
застраховане“ ЕАД, издадени от Националния съвет за застраховане при М инистерския съвет 
на Република България и Решение №  1175-03 от 06.12.2006 г., като за доказване е приложил 
заверени копия на същите документи.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„ДЗИ -  Общо застраховане" ЕАД притежава опит в извършването на застрахователни 

услуги в областта на предмета на поръчката, за доказването на който е попълнил, декларирал в 
Част IV. Раздел В, т. 1 б) от ЕЕДОП, изпълнението на 3 услуги, осъществени през последните 3 
години, считано от датата на подаване на офертата.

Преди да пристъпи към разглеждане на техническите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници.

II. Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол:

За позиция 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново 
със застраховки: „Гражданска отговорност" на автомобилистите. „Автоасистанс" при пътуване. 
„Каско" и „Злополука на местата в МПС":
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1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с оферта с вх. №  26-123-5/28.06.2017 г.

2. ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД с оферта с вх. №  26-166-5/30.06.2017 г.

За позиция № 2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука", 
„Злополука и заболяване" и „Злополука":

1. „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД с оферта с вх. № 26-166-6/30.06.2017 г.

III. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата:

За позиция 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново 
със застраховки: „Гражданска отговорност" на автомобилистите. „Автоасистанс“ при пътуване. 
„Каско" и „Злополука на местата в МПС":

НЯМА

За позиция 2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука". 
„Злополука и заболяване" и „Злополука":

НЯМА

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

IV. Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия.

1. За оферта с вх. № 26-123-5/28.06.2017 г., 11:45 ч. на ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“, с ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Триадица, пл. „Позитано“ № 5, тел.: 02/985 66 06, 02/985 66 34, факс: 02/985 66 06, e-mail: 
public_tenders@ bulstrad.bg, лице за контакти: Пламен Ш инов, за Позиция 1: Услуга по 
застраховане на М П С  собственост на Община Велико Търново със застраховки: 
„Граж данска от говорност “ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при пътуване, 
„Каско“ и „Злополука на мест ата в М П С“

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническо предложение на участника е изготвено по образец № 3.1 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Пламен Шинов, в 
качеството му на изпълнителен директор и член на Управителния съвет, като е представено на 
22 стр. от стр. 90 до стр.111 в офертата.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и го 
допуска до оценка.

В своята Обяснителна записка, участникът подробно и последователно е изложил 
информацията, съгласно изискванията на възложителя, а именно:

Участникът е описал начина си на изпълнение на услугата. Описаната методологията на 
работа гарантира качество, подходяща за характера и сложността на работата. Представил е 
добра организация и координация на целия процес. Участникът е посочил отговорни лица с 
които представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, 
като е предоставил информация за тях: имена, заемана длъжност, мобилни телефони за връзка. 
Посочил е офисите с които ще разполага при осъществяване предмета на поръчката. 
Участникът е представил екип. който ще бъде ангажиран с изпълнението на застрахователния 
договор - имена, заемана длъжност, телефон и имейл, както и всеки член от екипа, какви 
задължения ще има.
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Участникът е представил информация, относно: обхват и съдържание на дейността по 
застраховането, описал е сроковете за изплащане на обезщетенията от застрахователя, условия 
за сключване на застрахователния договор и неговото прекратяване, покрити застрахователни 
рискове, обхват на застрахователното покритие, задължения на застрахователя, задължения на 
застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване, 
изключения от покритието, териториална валидност, информация за застрахователни 
суми/обезщетения, начин на определянето им, срокове за плащане, предпоставки, условия, 
начало и край на периода на застрахователното покритие. Участникът е представил 
бланки/образци на изискуемите документи, подлежащи на подписване и подпечатване от страна 
на Възложителя във връзка със сключването на застрахователните договори и други 
застрахователни изисквания за осъществяване на услугата.

Участникът е декларирал, че поема ангажимент в случай, че бъде избран за изпълнител, 
да осигури за времето на изпълнение на договора доверени сервизи на територията на Община 
Велико Търново за извършване на авторемонтни дейности.

Участникът предлага следните срокове за изплащане на застрахователното 
обезщетение/сума от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното 
събитие (при спазване на изискванията на чл. 405 от КЗ):

- Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка 
„Гражданска отговорност" - 1 работен ден.

- Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Злополука 
на местата в М ПС’" - 1 работен ден.

- Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Каско" - 1 
работен ден.

Участникът предлага срок за застраховане 1 календарен ден, след направена заявка от 
Възложителя и след получаване на базата данни, в качеството им на застраховател.

2. За оферта с вх. № 26-166-5/30.06.2017 г., 14:34 ч. на „ДЗИ - Общо застраховане“ 
ЕАД, с ЕИК 121718407, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Цар 
Освободител“ № 3, тел.: 0888 222 967, факс: 062/627 963, e-mail: snejana.
varadzhakova@ dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова, за Позиция 1: Услуга по 
застраховане на М П С  собственост на Община Велико Търново със застраховки: 
„Гражданска от говорност “ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при пътуване. 
„Каско“ и „Злополука на мест ат а в М П С“

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническо предложение на участника е изготвено по образец № 3.1 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Снежанка 
Вараджакова, в качеството й управител на Главна агенция Велико Търново „ДЗИ - Общо 
застраховане“ ЕАД. като е представено на 15 стр. от стр. 19 до стр. 33 в офертата.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и го 
допуска до оценка.

В своята Обяснителна записка, участникът подробно и последователно е изложил 
информацията, съгласно изискванията на възложителя, а именно:

Участникът е описал начина си на изпълнение на услугата. Описаната методологията на 
работа гарантира качество, подходяща за характера и сложността на работата. Представил е 
добра организация и координация на целия процес. Участникът е посочил отговорни лица с 
които представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, 
като е предоставил информация за тях: имена, заемана длъжност, мобилни телефони за връзка. 
Посочил е офисите с които ще разполага при осъществяване предмета на поръчката.
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Участникът е представил екип. който ще бъде ангажиран с изпълнението на застрахователния 
договор - имена, заемана длъжност, телефон и имейл, както и всеки член от екипа, какви 
задължения ще има.

Участникът е представил информация, относно: обхват и съдържание на дейността по 
застраховането, описал е сроковете за изплащане на обезщетенията от застрахователя, условия 
за сключване на застрахователния договор и неговото прекратяване, покрити застрахователни 
рискове, обхват на застрахователното покритие, задължения на застрахователя, задължения на 
застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване, 
изключения от покритието, териториална валидност, информация за застрахователни 
суми/обезщетения, начин на определянето им. срокове за плащане, предпоставки, условия, 
начало и край на периода на застрахователното покритие. Участникът е представил 
бланки/образци на изискуемите документи, подлежащи на подписване и подпечатване от страна 
на Възложителя във връзка със сключването на застрахователните договори и други 
застрахователни изисквания за осъществяване на услугата.

Участникът е декларирал, че поема ангажимент в случай, че бъде избран за изпълнител, 
да осигури за времето на изпълнение на договора доверени сервизи на територията на Община 
Велико Търново за извършване на авторемонтни дейности.

Участникът предлага следните срокове за изплащане на застрахователното 
обезщетение/сума от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното 
събитие (при спазване на изискванията на чл. 405 от КЗ):

- Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка 
,.Гражданска отговорност” - 1 работен ден.

- Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Злополука 
на местата в М ПС" - 1 работен ден.

- Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Каско" - 1 
работен ден.

Участникът предлага срок за застраховане 1 календарен ден, след направена заявка от 
Възложителя и след получаване на базата данни, в качеството им на застраховател.

3. За оферта с вх. № 26-166-6/30.06.2017 г., 14:35 ч. на „ДЗИ - Общо застраховане“ 
ЕАД, с ЕИК 121718407, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Цар 
Освободител“ № 3, тел.: 0888 222 967, факс: 062/627 963, e-mail: snejana.
varadzhakova@ dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова, за Позиция 2: Услуга по 
застраховане на лица със застраховка „ Трудова з л о п о л у к а „Злополука и заболяване“ и 
„Злополука“

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническо предложение на участника е изготвено по образец № 3.2 представен към 
документацията за обществената поръчка. Подписано и подпечатано е от Снежанка 
Вараджакова. в качеството й управител на Главна агенция Велико Търново ..ДЗИ - Общо
застраховане” ЕАД, като е представено на 23 стр. от стр. 19 до стр. 41 в офертата.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и го 
допуска до оценка.

В своята Обяснителна записка, участникът подробно и последователно е изложил 
информацията, съгласно изискванията на възложителя, а именно:

Участникът е описал начина си на изпълнение на услугата. Описаната методологията на
работа гарантира качество, подходяща за характера и сложността на работата. Представил е 
добра организация и координация на целия процес. Участникът е посочил отговорни лица с 
които представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението,
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като е предоставил информация за тях: имена, заемана длъжност, мобилни телефони за връзка. 
Посочил е офисите с които ще разполага при осъществяване предмета на поръчката. 
Участникът е представил екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на застрахователния 
договор - имена, заемана длъжност, телефон и имейл, както и всеки член от екипа, какви 
задължения ще има.

Участникът е представил информация, относно: обхват и съдържание на дейността по 
застраховането, описал е сроковете за изплащане на обезщетенията от застрахователя, условия 
за сключване на застрахователния договор и неговото прекратяване, покрити застрахователни 
рискове, обхват на застрахователното покритие, задължения на застрахователя, задължения на 
застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване, 
изключения от покритието, териториална валидност, информация за застрахователни 
суми/обезщетения, начин на определянето им. срокове за плащане, предпоставки, условия, 
начало и край на периода на застрахователното покритие. Участникът е представил 
бланки/образци на изискуемите документи, подлежащи на подписване и подпечатване от страна 
на Възложителя във връзка със сключването на застрахователните договори и други 
застрахователни изисквания за осъществяване на услугата.

Участникът предлага срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума - 1 
работен ден от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното 
събитие (при спазване на изискванията на чл. 405 от КЗ).

Участникът предлага срок за застраховане 1 календарен ден. след направена заявка от 
Възложителя и след получаване на базата данни, в качеството ни на застраховател.

Комисията допуска до оценка в съответствие с предварително обявените условия 
следните оферти:

За позиция 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново 
със застраховки: ..Гражданска отговорност“ на автомобилистите. „Автоасистанс" при пътуване. 
„Каско“ и „Злополука на местата в МПС":

1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" с оферта с вх. №  26-123-5/28.06.2017 г.

2. ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД с оферта с вх. № 26-166-5/30.06.2017 г.

За позиция № 2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука“. 
„Злополука и заболяване" и „Злополука“:

1. „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД с оферта с вх. № 26-166-6/30.06.2017 г.

Комисията извършва оценката съобразно посочените в документацията Критерий 
за възлагане на обществената поръчка:

Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на Техническото предложение и 
извърши оценка, като попълни обобщена оценъчна таблица по показателя, подлежащ на оценка 
на този етап от работата на комисията. Обобщената оценъчна таблица се изготви в съответствие 
с одобрената от възложителя методика и същата е неразделна част от настоящия протокол.

Комисията извърши оценката при мотиви, изложени по-долу и при спазване на 
предварително обявените Критерий за възлагане на обществената поръчка, както следва:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на 

критерия за възлагане: .,оптимално съотношение качество/цена“. което оценява офертите 
въз основа на следните показатели:
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ЦП -  ценови показател
КП -  качествен показател - срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в 

работни дни).

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка (КО), 
изчислена по формулата:

КО = ЦП х 60% + КП х 40% (максимален брой: 100 точки)

Начин за определяне на оиенката по всеки показател

ЦП - Ценови показател -  определя най-доброто ценово предложение

За Позиция 1 - показателят включва три подпоказателя, отразяващи цените за отделните 
видове застраховки за МПС.

На оценка подлежат предложените съответно: - общ годишен размер на
застрахователната премия за застраховане на видовете МПС със застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите сумарно от № 1 до № 21, съгласно точка
1.1 на Образец №  4.1-Ценово предложение; - тарифно число в % от застрахователната сума 
на МПС за застраховка „Каско” (за страната), съгласно точка 1.3 на Образец №  4.1-Ценово 
предлож ение; и - тарифно число в % от определената с нормативен акт минимална 
застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука" на пътниците за всяко 
събитие за всеки пътник за застраховка „Злополука на местата в М ПС”, съгласно точка
1.4. на Образец №  4.1-Ценово предложение.

Предложенията по ценовия показател за позиция 1 се оценяват по формулата:

ЦП = ЦП1 х 40% + ЦП2 х 40% + ЦПЗ х 20%, където:

ЦП1 -  е подпоказател, оценяващ предложеният общ годишен размер на
застрахователната премия за застраховане на видовете МПС със застраховка „Гражданска
отговорност" на автомобилистите сумарно от №  1 до №  21, съгласно точка 1.1 на Образец №
4.1-Ценово предлож ение и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия показател.

ЦП2 -  е подпоказател, оценяващ предложеното тарифно число в % от застрахователна 
сума на МПС за застраховка ..Каско’’ (за страната), съгласно точка 1.3 на Образец №  4.1- 
Ценово предлож ение и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия показател.

ЦПЗ -  е подпоказател, оценяващ предложеното тарифно число в % от определената с 
нормативен акт минимална застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука" 
на пътниците за всяко събитие за всеки пътник за застраховка „Злополука на местата в М ПС”, 
съгласно точка 1.4. на Образец №  4.1-Ценово предлож ение и е с тежест 20 % от общата оценка 
на ценовия показател.

ЦП1 -  Ц П 1 т т /Ц П 1 п  х 100 

ЦП2 = Ц П 2 т т /Ц П 2 п  х 100 

ЦПЗ = Ц П З т т /Ц П З п  х 100

Предложенията се оценяват след прилагане на следната формула:
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Ц П  = (Ц Ш т т  х  100) х  40 % + (ЦП2тт) х  100 х  40 % + (ЦПЗтт) х  100 х  20 %, където, 
ЦП1п ЦП2п Ц П З п

Ц П т т  (1-3) е най-ниското предложено възнаграждение/тарифно число за съответната 
застраховка, а ЦПп (1-3) е възнаграждението/тарифното число, предложено от n-тия участник за 
съответната застраховка.

За Позиция 2 -  показателят включва три подпоказателя, отразяващи цените за отделните 
видове застраховки. На оценка подлежат предложените съответно: - тарифно число в % за 
застраховка „Трудова злополука” за служителите към структури на Община Велико 
Търново, съгласно точка 1.1 на Образец №  4.2-Ценово предлож ение; - размер на 
застрахователната премия за 1 дете за 1 година за застраховка „Злополука и заболяване” 
за учащи към структури на Община Велико Търново, съгласно точка 1.2.1 на Образец №  
4.2- Ценово предложение; и - общо сумарно възнаграждение за изпълнение на услугата 
застраховка „Злополука” на участници в „Ученически игри”, съобразно предложените 
единични цени за всеки вид спорт по точка 1.3.1 на Образец №  4.2-Ценово предложение.

Предложенията по ценовия показател за позиция 2 се оценяват по формулата:

ЦП = ЦП1 х 40% + ЦП2 х 30% + ЦПЗ х 30%, където:

ЦП1 - е подпоказател, оценяващ предложеното тарифно число в % от стойността на 
брутното месечно възнаграждение на 1 служител (работник) за застраховка „Трудова 
злополука" за служителите към структури на Община Велико Търново, съгласно точка 1.1 на 
Образец №  4.2-Ценово предлож ение и е с тежест 40 % от общата оценка на ценовия показател.

ЦП2 - е подпоказател, оценяващ предложеният размер общо сумарно възнаграждение за 
изпълнение на услугата за 1 дете за 1 година за застраховка „Злополука и заболяване" за учащи 
към структури на Община Велико Търново, съгласно точка 1.2.1 на Образец №  4.2- Ценово 
предлож ение и е с тежест 30 % от общата оценка на ценовия показател.

Ц П З - е подпоказател, оценяващ предложеният размер общо сумарно възнаграждение за 
изпълнение на услугата застраховка „Злополука" на участници в „Ученически игри", съгласно 
предложените единични цени за всеки вид спорт по точка 1.3.1 на Образец №  4.2-Ценово 
предлож ение и е с тежест 30 % от общата оценка на ценовия показател.

ЦП 1 = ЦП1 min/ЦП In х 100 

ЦП 2 = Ц П 2 т т /Ц П 2 п  х 100 

ЦП 3 = Ц П З т т /Ц П З п  х 100

Предложенията се оценяват след прилагане на следната формула:

Ц П  = (Ц Ш т т  х  100) х  40 % + (ЦП2тт) х  100 х  30 % + (ЦПЗтт) х  100 х  30 %, където, 
ЦП1п ЦП2п ЦПЗп
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Ц1 Imin (1-3) е най-ниското предложено възнаграждение/тарифно число за съответната 
застраховка, а ЦПп (1-3) е възнаграждението/тарифното число, предложено от n-тия участник за 
съответната застраховка.

Тежестта на показателя ЦП - Ценови показател е 60% , като максималният брой 
точки по посочения показател е 100 точки.

КП - Качествен показател -  срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в 
работни дни)

За Позиция 1 - показателят включва три подпоказателя. отразяващи срок за изплащане 
на застрахователното обезщетение за отделните видове застраховки за МПС.

На оценка подлежат предложените съответно: - срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Гражданска отговорност” в работни 
дни, съгласно точка 5.1 на Образец №  3.1-Техническо предлож ение; - срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Злополука на местата в МПС” в 
работни дни, съгласно точка 5.2 на Образец №  3.1-Техническо предлож ение; и - срок за 
изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка „Каско” в работни 
дни, съгласно точка 5.3 на Образец №  3.1-Техническо предлож ение;

Предложенията по позиция 1 се оценяват по формулата:

КП = КП1 х 40%  + КП2 х 40% + КПЗ х 20% , където:

КП1 -  е подпоказател, оценяващ предложеният срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение/сума по застраховка ..Гражданска отговорност" в работни дни, съгласно точка 5.1 
на Образец №  3.1-Техническо предложение и е с тежест 40 % от общата оценка на качествения 
показател.

КП2 -  е подпоказател, оценяващ предложения срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение/сума по застраховка „Злополука на местата в МПС” в работни дни, съгласно 
точка 5.2 на Образец №  3.1-Техническо предлож ение и е с тежест 40 % от общата оценка на 
качествения показател.

КПЗ -  е подпоказател, оценяващ предложения срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение/сума по застраховка „Каско" в работни дни, съгласно точка 5.3 на Образец №  3.1- 
Техническо предлож ение и е с тежест 20 % от общата оценка на качествения показател.

КП1 = К П 1 т т /К П 1 п  х 100

КП2 = К П 2 т т /К П 2 п  х 100

КПЗ = К П З т т /К П З п  х 100

Предложенията се оценяват след прилагане на следната формула:

К П  = (K n im in  х  100) х  40 % + (КП2т'т) х  1 0 0 x 4 0  % + (КПЗтт) х  100 х  20 %>, където, 
КП1п КП2п КПЗп
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КПгшп (1-3) е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение в работни дни за съответната застраховка, а КПп (1-3) е срокът за плащане на 
застрахователното обезщетение на п-тия участник за съответната застраховка.

За Позиция 2
КП -  качествен показател - На оценка подлежи предложения срок за изплащане на 

застрахователното обезщетение (в работни дни), съгласно точка 5 на Образец №  3.2-Техническо 
предлож ение. М аксимална оценка 100 т. получава офертата, която предлага най-кратък срок за 
изплащане на застрахователното обезщетение (в работни дни). Най-доброто предложение 
получава 100 т„ а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на 
следната формула:

КП = КПгшп х 100, където:
КПп

КПгшп е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователното обезщетение в 
работни дни, а КПп е срокът за плащане на застрахователното обезщетение на n-тия участник.

Тежестта на показателя КП -  качествен показател е 40% , като максималният брой 
точки по посочения показател е 100 точки.

Забележ ка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се 
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в прилож имите случаи).

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 
установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по 
изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 
посочения механизъм в чл. 58, ал.2 ППЗОП.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите по показател КП - 
Качествен показател -  срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в работни дни).

За Позиция 1 - показателят включва три подпоказателя, отразяващи срок за изплащане 
на застрахователното обезщетение за отделните видове застраховки за МПС.

На оценка подлежат предложените съответно:
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- срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка 
„Гражданска отговорност” в работни дни, съгласно точка 5.1 на Образец №  3.1-Техническо 
предлож ение;

- срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка
„Злополука на местата в М ПС” в работни дни, съгласно точка 5.2 на Образец №  3.1- 
Техническо предлож ение: и

- срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка
„Каско” в работни дни, съгласно точка 5.3 на Образец №  3.1-Техническо предложение.

Комисията оценява направените предложения от ЗАД ..Булстрад Виена Иншурънс Груп” 
и ..ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, съгласно отразените резултати в оценъчната таблица, 
неразделна част от настоящия протокол, както следва:

1. Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп'4, е предложил срок 1 работен ден 
за отделните видове застраховки, по трите подпоказателя. Предложението му съответства на 
поставените изисквания за изпълнение. Предложеният срок е кратък и изгоден за Община 
Велико Търново.

Поради това комисията го оценява по този показател със максималния брой точки - 100:
- ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ получава за КП - Качествен показател - 100

т. и съответно резултат 40 т.
2. Участникът „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, е предложил срок 1 работен ден за

отделните видове застраховки, по трите подпоказателя. Предложението му съответства на
поставените изисквания за изпълнение. Предложеният срок е кратък и изгоден за Община 
Велико Търново.

Поради това комисията го оценява по този показател със максималния брой точки - 100:
- „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД получава за КП - Качествен показател - 100 т. и

съответно резултат 40 т.

За Позиция 2 - на оценка подлежи предложения срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение (в работни дни), съгласно точка 5 на Образец №  3.2-Техническо предложение.

Комисията оценява направеното предложение от „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД, 
съгласно отразените резултати в оценъчната таблица, неразделна част от настоящия протокол, 
както следва:

Участникът „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, е предложил срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение/сума -  1 работен ден. Предложението му съответства на 
поставените изисквания за изпълнение. Предложеният срок е кратък и изгоден за Община 
Велико Търново.

Поради това комисията го оценява по този показател със максималния брой точки - 100:
- „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД получава за КП - Качествен показател - 100 т. и

съответно резултат 40 т.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване 
на застрахователни услуги  за нуж дите на Община Велико Търново и нейните структури“ 
по обособени позиции: Позиция 1: Услуга по застраховане на М П С собственост на Община 
Велико Търново със застраховки: „Граж данска отговорност“ на автомобилистите, 
„Авт оасист анс“ при пътуване, „Каско“ и „Злополука на местата в М П С“; Позиция 2: 
Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука“, „Злополука и 
заболяване“ и „Злополука“; Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка 
„Злополука“ за лицат а, задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на 
лица със застраховка „Помощ при пътуване в чуж бина“, комисията реши:
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Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 25.09.2017 г. 
от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с предлаганата 
цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители средствата за масово осведомяване.

Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка https://www.veliko-tam ovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/493.

Комисията приключи работа в 15.3,0 часа.
Настоящият протокол и обобщените оценъчни таблици се съставиха в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...
/Ганчо Карабаджаков -  Зам^стник-кмет ..Хуманитарни дейности” в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ:

/Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция ..Обществени поръчки” в Община Велико Търново/

/Велина Монова -  (Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново/

/Жоро Ковачев -^лавен  експерт в Дирекция ..Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико 
Търново/—-

/Павлинка Калбанова -  Главен счетоводител в Дирекция ..Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново/ - '

/инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено ..Сигурност и отбранително-мобилизационна 
подготовка” в Община Велико Търново/

/Мая ТодррЗв^- Младши експерт в Дирекция ..Обществени поръчки" в Община Велико Търново/
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните 
структури“ по обособени позиции: Позиция I: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново със застраховки: „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите, „Автоасистанс“ при пътуване, „Каско“ и „Злополука на местата в МПС“; Позиция 2: Услуга по застраховане на лица 
със застраховка „Трудова злополука„Злополука и заболяване“ и „Злополука“; Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Злополука“ за 
лицата, задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

За позиция 1:

Участник

ц п
Ценови

показател
Подпоказател

ЦП1
40%

Подпоказател
ЦП2
40%

Подпоказател
ЦПЗ
20%

х 60
%

КП - Качествен  
показател срок за 

изплащ ане на 
застрахователнот  
о обезщ етение (в 

работни дни)

Подпоказател
КП1
40%

Подпоказател
КП2
40%

П одпоказател
КПЗ
20%

х 40
%

к о
Комплекс 
на оценка

ЗАД
„Булстрад
Виена
Иншурънс
Груп"

100 т. 40 40 20 40 т.

„ДЗИ - Общо 
застраховане" 
ЕАД х "

100 т. 40 40 20 40 т.

1

КОМ ИСИЯ в състав:
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :.............
/Ганчо Карабаджаков -  Заместник-кмет „Хуманитарни дейности" в Общ ина Велико Търново/ 
И ЧЛЕНОВЕ:

/Николина Ангелова -- G fapuin експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново/
-Д-1/

/В елина М о н о в ^ - Ьтарш и експерт в Дирекция „Бю джет и финанси" в Община Велико Търново/

/Ж оро К о в а ч е в ^ С л а в е ^ ^ с п е р т  в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново/

/Павлинка К ал б ан о в а- Главен счетовдкител в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в Община Велико Търново/

/инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново/

/М ая Тодорова -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/

gretam
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните 
структури“ по обособени позиции: Позиция 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново със застраховки: „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите, „Автоасистанс“ при пътуване, „Каско“ и „Злополука па местата в МПС“; Позиция 2: Услуга по застраховане па лица 
със застраховка „Трудова злополука“, „Злополука и заболяване“ и „Злополука“; Позиция 3: Услуга по застраховане ни лица със застраховка „Злополука“ за 
лицата, задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

За позиция 2:

Участник

ЦП
Ценови

показател
Подпоказател

ЦП1
40%

Подпоказател
ЦП2
30%

Подпоказател
ЦПЗ
30%

х 60 %

КП - Качествен  
показател срок за 

изплащ ане на 
застрахователното  

обезщ етение (в 
работни дни)

х 40
%

ко
Комплексна

оценка

„ДЗИ - Общо
застраховане"
ЕАД

100 т. 40 т.

КОМ ИСИЯ в състав: '
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  г
/Ганчо Карабаджаков -  Заме£тник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Общ ина Велико Търново/

4
И ЧЛЕНОВЕ:

/Николина А нгелова/- Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Общ ина Велико Търново/

/Велина МонЬва -  Старши експерт в Дирекция „Бю джет и финанси“ в Общ ина Велико Търново/

/Ж оро Ковачев^-Рлавен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново/
/  \  l \  I  \ /1

/П авлинка Калбанова -  Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Общ ина Велико Търново/

/инж. Веселин Станчев -  Главен ексУг^рт в Звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ в Общ ина Велико Търново/

/МаяйГодброва -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново/

gretam
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




