
ПРОТОКОЛ № 4

Днес 25.09.2017 г. в 11:00 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- 
1117/03.07.2017 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: „Извършване на застрахователни  
услуги за нуж дите 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 отговорност“ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при 
пътуване, „К аско“ 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 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.

К О М И С И Я  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" 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 -  М ладши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 

Търново.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение с изх. № 91-00-319 от 19.09.2017 
г., публикувано в профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/493. В същото е предоставена информация, че отварянето и оповестяването на
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ценовите оферти ще се извърши на дата 25.09.2017 г. от 11:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново.

В съответствие е чл. 57. ал.З от ППЗОП, комисията обяви резултатите от оценяването 
на допуснатите офертите по показателят от методиката:

КП - Качествен показател -  срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в 
работни дни), както следва:

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 “

- ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ получава 100 т. и резултат 40 т.
- ..ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД получава 100 т. и резултат 40 т.

За Позиция 2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука“, 
„Злополука и заболяване“ и„Злополука“;

- ,.ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД получава 100 т. и резултат 40 т.

"kicic

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 
допуснатите участници.

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта с вх. № 26-123-5/28.06.2017 г., 
11:45 ч. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, с ЕИК 000694286, 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 местата в М П С “, съдържа:

1. Ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка - Образец №  4.1, подписано и подпечатано от Пламен Ш инов, в качеството му на 
изпълнителен директор и член на Управителния съвет - 5 стр., стр. 168-172;

2. Електронен носител с ценовото предложение на участника - CD - 1 бр;
3. Тарифа на Застрахователя по отделните видове застраховки -  8 стр., стр. 173-180.

Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 
изчете предложените цени за всяка от посочените застраховки, в последователност, така както 
са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и показателите за 
ценообразуване.

Предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на позицията е 
както следва:

1.1. Заст раховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите:
- Общ годиш ен размер на застрахователната премия за застраховане на видовете

М П С сумарно от №  1 до №  21, съгласно Таблицата по-долу: 
2 068,04 лева без Д ЗП  

 2 109,40 лева с Д ЗП _________________________________

Вид МПС №

Годишен размер на 
застрахователната 

премия при 
еднократно 

пращане, в лева

Леки автомобили

обем на двигателя до 1300 куб. см вкл. 1 77,81

обем на двигателя над 1300 куб. см до 1500 куб. см вкл. 2 80,38
обем на двигателя над 1500 куб. см до 1600 куб. см вкл. 3 81,01

обем на двигателя над 1600 куб. см до 1800 куб. см вкл. 4 83,86
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обем на двигателя над 1800 куб. см до 2000 куб. см вкл. 5 89,53
обем на двигателя над 2000 куб. см до 2500 куб. см вкл. 6 111,52
обем на двигателя над 2500 куб. см 7 149,02

Товарни автомобили

товароносимост до 1,5 т. вкл. 8 82,25
товароносимост над 1,5 т. до 3,5 т. вкл. 9 56,00

товароносимост над 3,5 т. до 5 т. вкл. 10 105,00

товароносимост над 5 т. до 10 т. вкл. 11 165,00
товароносимост над 10 т. до 20 т. вкл. 12 240,00
товароносимост над 20 т. 13 192,00

Седлови влекачи без прикачни устройства

Ремаркета

багажни и къмпинг ремаркета 14 12,00
товарни ремаркета до 10 т. вкл. 15 30,00
товарни ремаркета над 10 т. 16 30,00
полуремаркета 17 30,00

Автобуси
до 20 места вкл. 18 157,50
над 20 места до 40 места вкл. 19 240,00

Специални автомобили 20 40,00

Земеделска и горска техника 21 40,00

Общ годишен размер на застрахователната премия за застраховане на видовете 
МПС сумарно от № 1 до № 21:

2 092,88 лв.

Посочената застрахователна премия е цената, която Възложителят следва да заплати за сключване на валидна застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите за срок от 1 година. В нея са включени всички дължими вноски и такси, с изключение на вноската за 
Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

1.2. „Авт оасист анс” при пътуване:
- предлагана сума за застраховка „Авт оасист анс” при пътуване за 1 година:
2 628,00 лева без Д ЗП
2 680,56 лева с Д ЗП

1.3. Застраховка "Каско ":
- Предлагаме тарифно число (за страната) в размер на 2,19 %  от застрахователната 

сума на МПС.
- Предлагаме тарифно число (за чужбина) в размер на 3,19 %  от застрахователната 

сума на МПС.

- При еднократно плащане на застрахователната премия за застраховка „К аско”, 
предлагал!е 0 % отстъпка от стойността на застрахователната премия за МПС.

1.4. Застраховка „Злополука на местата в М П С ”:
- Предлагаме тарифно число в размер на 0,029 %  от определената с нормативен акт  

минимална застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука на 
мест ат а в М ПС" за всяко събитие за всеки пътник.

II. Плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта с вх. № 26-166-5/30.06.2017 г., 
14:34 ч. на „ДЗИ  - Общо застраховане“ ЕАД, с ЕИ К  121718407, за Позиция 1: Услуга по 
застраховане на М П С  собственост на Община Велико Търново със застраховки: 
„Граж данска от говорност “ на автомобилистите, „Автоасист анс“ при пътуване, 
„К аско“ и „Злополука на мест ата в М П С “, съдържа:

1. Ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена
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поръчка - Образец №  4.1. подписано и подпечатано от Снежанка Вараджакова. в качеството й 
управител на Главна агенция Велико Търново „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД - 4 стр„ стр.1-4;

Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 
изчете предложените цени за всяка от посочените застраховки, в последователност така както 
са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и показателите за 
ценообразуване.

Предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на позицията е 
както следва:

1.1. Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите:
- Общ годишен размер на застрахователната премия за застраховане на видовете

М П С  сумарно от №  1 до №  21, съгласно Таблицата по-долу: 
2 465,40 лева без Д З П  

 2 514,71 лева с Д ЗП _________________________________

Вид МПС №

Годишен размер на 
застрахователната 

премия при 
еднократно 

пращане, в лева

Леки автомобили

обем на двигателя до 1300 куб. см вкл. 1 65,60

обем на двигателя над 1300 куб. см до 1500 куб. см вкл. 2 67,20
обем на двигателя над 1500 куб. см до 1600 куб. см вкл. 3 67,20

обем на двигателя над 1600 куб. см до 1800 куб. см вкл. 4 71,20

обем на двигателя над 1800 куб. см до 2000 куб. см вкл. 5 72,80
обем на двигателя над 2000 куб. см до 2500 куб. см вкл. 6 91,60

обем на двигателя над 2500 куб. см 7 114,00

Товарни автомобили

товароносимост до 1,5 т. вкл. 8 92,70
товароносимост над 1,5 т. до 3,5 т. вкл. 9 92,70

товароносимост над 3,5 т. до 5 т. вкл. 10 112,20

товароносимост над 5 т. до 10 т. вкл. 11 192,60
товароносимост над 10 т. до 20 т. вкл. 12 246,30
товароносимост над 20 т. 13 412,20

Седлови влекачи без прикачни устройства

Ремаркета

багажни и къмпинг ремаркета 14 17,40
товарни ремаркета до 10 т. вкл. 15 34,80
товарни ремаркета над 10 т. 16 34,80
полуремаркета 17 60,00

Автобуси
до 20 места вкл. 18 16,50

над 20 места до 40 места вкл. 19 381,30

Специални автомобили 20 43,80

Земеделска и горска техника 21 34,50

Общ годишен размер на застрахователната премия за застраховане на видовете 
МПС сумарно от № 1 до № 21:

2465,40

Посочената застрахователна премия е цената, която Възложителят следва да заплати за сключване на валидна застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите за срок от 1 година. В нея са включени всички дължими вноски и такси, с изключение на вноската за 
Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

1.2. „А вт оасист анс” при пътуване:
- предлагана сума за застраховка „Автоасистанс ” при пътуване за 1 година: 
8,75 лева без Д З П
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8,93 лева с Д З П

1.3. Застраховка "Каско
- Предлагаме тарифно число (за страната) в размер на 2,1 %  от застрахователната 

сума на МПС.
- Предлагаме тарифно число (за чужбина) в размер на 2,1 %  от застрахователната сума 

на МПС.

- При еднократно плащане на застрахователната премия за застраховка „Каско ”, 
предлагаме 0,00 % отстъпка от стойността на застрахователната премия за МПС.

1.4. Застраховка „Злополука на местата в М П С ”:
- Предлагаме тарифно число в размер на 0,00504 %  от определената с нормативен  

акт минимална застрахователна сума по задълж ителната застраховка "Злополука на 
мест ата в М ПС" за всяко събитие за всеки пътник.

III. Плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта с вх. № 26-166-6/30.06.2017 г., 
14:35 ч. на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407, за Позиция 2: Услуга по 
застраховане на лица със застраховка  „ Трудова з л о п о л у к а „Злополука и заболяване“ и 
„З л о п о л у к а съдържа:

1. Ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка - Образец №  4.1, подписано и подпечатано от Снежанка Вараджакова, в качеството й 
управител на Главна агенция Велико Търново „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД - 3 стр., стр. 1-3.

Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 
изчете предложените цени за всяка от посочените застраховки, в последователност така както 
са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и показателите за 
ценообразуване.

Предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на позицията е 
както следва:

1.1: За застраховка „ Трудова злополука” за служ ителите към структури на Община 
Велико Търново:

- Предлагаме тарифно число за застраховка „Трудова злополука” в размер на 0,017%  
от стойността на брутното месечно възнаграждение на 1 служител /работник/.

1.2: За застраховка „Злополука и заболяване” за учащи към структури на Община 
Велико Търново:

1.2.1: Общо сумарно възнаграж дение за изпълнение на услугат а за 1 дете за 1 (една) 
година за застраховка „Злополука и заболяване” за учащ и към структури на Община 
Велико Търново (съгласно Таблицата по-долу):

24,30 лева без Д ЗП
24,78 лева с Д ЗП

Предлагаме разм ер на застрахователна премия за 1 дете за 1 (една) година:

Възраст
Размер на застрахователната 

премия за 1 дете за 1 година 
без Д ЗП

Размер на застрахователната 
премия за 1 дете за 1 година 

със Д ЗП
за деца до 14 години 11,70 11,93
за деца над 14 години 12,60 12,85

Общо сумарно 
възнаграж дение: 24,30 24,78
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1.2.2: Размер на застрахователната премия за 1 дете за 1 (един) ден:
0,05 лева без Д З П  за деца до 14 години 
0,06 лева с Д З П  за деца до 14 години

0,07лева без Д З П  за деца над 14 години 
0,08 лева с Д З П  за деца над 14 години

1.3: За застраховка „Злополука" на участници в „Ученически игри":
1.3.1: Общо сумарно възнаграждение за изпълнение на услугат а застраховка 

„Злополука" на участ ници в „Ученически игри", съгласно предлож ените единични цени за 
всеки вид спорт (съгласно Таблицата по-долу):

7,04 лева без Д З П
7,18 лева с Д З П

Предлагаме следния размер на застрахователна премия за застраховка „Злополука" на 
участници в Ученически игри ’’ за 1 участник по видове спорт, както следва:__________________

Видове спорт Размер на застрахователна премия за 1 
участ ник в лева без Д ЗП

Футбол 0,88
Волейбол 0,88
Баскетбол 0,88
Лека атлетика 0,88
Тенис на маса 0,88
Шахмат 0,88
Хандбал 0,88
Бадминтон 0,88

Общо сумарно възнаграждение: 7,04

1.3.2: Размер на застрахователната премия за 1 участ ник в друг вид спорт, 
неупоменат /по-горе/ в документацията и прилож енията към нея:

0,88 лева без Д З П
0.90 лева с Д З П

***

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към разглеждане и проверка 
на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на 
офертите.

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта с вх. № 26-123-5/
28.06.2017 г., 11:45 ч. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, с ЕИК 000694286, 3£ 
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 “:

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка на ценовото 
предложение по позиция №  1 и единодушно реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ, при следните мотиви:
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След анализ на съдържащата се информация в плик ..Предлагани ценови параметри" за 
позиция №  1. комисията се обедини единодушно, че е налице несъответствие на ценовото 
предложение с предварително обявените условия.

При извършване на преглед и проверка на ценовото предложение, комисията констатира 
следното несъответствие: В ценовото предложение - Образец № 4 .1 . на точка „1.1. Застраховка 
"Гражданска отговорност" на автомобилистите: - Общ годишен размер на
застрахователната премия за застраховане на видовете М П С  сумарно от №  /  до №  21, 
съгласно Таблицата по-долу:”, участникът е посочил сумата -  „2  068,04 лева без Д З П  и 2
109,40 лева с Д З П ”, а в Таблицата за „Общ годишен размер на застрахователната премия за 
застраховане на видовете М П С сумарно от №  1 до №  21:” е посочил сумата „2 092,88 л ева ”, 
която е различна от посочената в точката 1.1. Това се явява предлагане на варианти, което както 
е посочено в обявлението на поръчката в ,,т. II.2.10) Информация относно вариантите" не е 
разрешено. При тези обстоятелства, комисията е възпрепятствана да оцени офертата на 
участника, поради липса на еднозначно предложение по един от показателите за оценка. 
Комисията е в невъзможност да прецени, каква е действителната воля на участника и коя е 
правилната цена. Това несъответствие не може да бъде отстранено, тъй като допълване или 
промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за 
отстраняване по позиция № 1 участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката.

2. Относно плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта с вх. № 26-166- 
5/30.06.2017 г., 14:34 ч. на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407, за Позиция
7. Услуга по застраховане на М П С собственост на Община Велико Търново със 
застраховки: „Граж данска от говорност “ на автомобилистите, „А вт оасист анс“ при 
пътуване, „К аско“ и „Злополука на мест ата в М П С “:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по позиция № 1 
при следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" за позиция № 1 от 
офертата на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД има съдържание, съгласно предварително 
обявените условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Глава
III. раздел 3 и образец № 4.1 от документацията за обществена поръчка. В ценовото 
предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки.

3. Относно плик „Предлагани ценови параметри“ на оферта с вх. № 26-166- 
6/30.06.2017 г., 14:35 ч. на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407, за Позиция 
2± Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука“, „Злополука и 
заболяване“ и „Злополука“:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по позиция № 2 
при следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" за позиция № 2 от 
офертата на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД има съдържание, съгласно предварително 
обявените условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Глава 
III, раздел 3 и образец № 4.2 от документацията за обществена поръчка. В ценовото 
предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки.
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След като приключи е разглеждането на ценовите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите до оценка участници и списък на отстранените до този етап на 
процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до оценка 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":

1. „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.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата 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":

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

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

НЯМА

Комисията пристъпи към извършване на оценка на допуснатите оферти по 
показател ЦП - Ценови показател -  определящ 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 предложение; 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 МПС”, съгласно точка 1.4. на 
Образец №  4.1-Ценово предложение.

До оценка е допусната само една оферта - „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД с оферта с 
вх. № 26-166-5/30.06.2017 г„ ЕИК: 121718407.



Комисията оценява направените предложения от „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, 
съгласно отразените резултати в оценъчната таблица, неразделна част от настоящия протокол, 
както следва:

1. Участникът „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, е предложил:
- 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 -  2465,40 лева без ДЗП;

- тарифно число в % от застрахователната сума на МПС за застраховка „Каско” (за 
страната), съгласно точка 1.3 на Образец №  4.1-Ценово предлож ение -  2,1 %;

- 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 — 0,00504%.

Комисията намира, че участник „ДЗИ -  Общо застраховане“ ЕАД, предлага изгодно 
ценово предложение и предвид това, че за позицията има една оферта, подлежаща на оценяване 
при показател ЦП - Ценови показател, същата се оценява с максимален брой точки 100 т. по 
този показател от методиката и резултат по показателя 60 т.

З а  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.

До оценка е допусната само една оферта - „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД с оферта с 
вх. № 26-166-6/30.06.2017 г„ ЕИК: 121718407.

Комисията оценява направените предложения от „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, 
съгласно отразените резултати в оценъчната таблица, неразделна част от настоящия протокол, 
както следва:

1. Участникът „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, е предложил:
- 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 -  0,017 %;

- 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 -  24,30 лева без ДЗП;

- 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 предлож ение -  7,04 лева без ДЗП.

Комисията намира, че участник „ДЗИ -  Общо застраховане“ ЕАД, предлага изгодно 
ценово предложение и предвид това. че за позицията има една оферта, подлежаща на оценяване 
при показател ЦП - Ценови показател, същата се оценява с максимален брой точки 100 т. по 
този показател от методиката и резултат по показателя 60 т.
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КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане оптимално съотношение 
качест во/цена“. комисията единодушно предлага следното класиране на допуснатите до 
оценка участниците в открита процедура с предмет:

„Извършване на застрахователни услуги за нуж дите 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 отговорност“ на автомобилистите, „Авт оасист анс“ при 
пътуване, „К аско“ 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 лицата, 
задълж ени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка 
„Помощ при път уване 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.

По 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 М ПС“:

Първо място: „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, с 
оценка 100 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМ ПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА
КО = ЦП х 60% + КП х 40%
КОна .ДЗП  - Общо застраховане“ ЕАД = 60 т. + 40 т. = 100 т.

По позиция № 2 - Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова 
злополука“, „Злополука и заболяване“ и „Злополука“:

Първо място: „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. с 
оценка 100 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМ ПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА
КО = ЦП х 60% + КП х 40%
КОна ..ДЗИ - Общо застраховане“  ЕАД = 60 Т . +  40 Т . — 100 Т .

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 25.09.2017 
г.. като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат отразени в доклад на 
основание чл. 103. ал.З от ЗОП. във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.
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Настоящият протокол и обобщените оценъчни таблици се съставиха в един екземпляр. 
Комисията приключи работа в 1,2:45 часа.

КОМИСИЯ в състав:.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... .....................
/Ганчо Карабаджаков —\3ам^етник-кмет „Хуманитарни дейности" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ:

/Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/

/Велина Монова -  Старш^гексперт в Дирекция ..Бюджел^угфинанси" в Община Велико Търново/

/Жоро Ковачев -  Главен експертз-Дирекция ..Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико 
Търново/

/Павлинка Капоанова -  Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново/ —

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

/Мая (Грдброва -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново/
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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 на местата в МПС“; Позиция 2: Услуга по застраховане на лица 
със застраховка „Трудова злополука“, „Злополука и заболяване“ и „З л о п о л у к а 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 почиция 1:

Участник

ЦП
Ценови

показател
П одпоказател

ЦП1
40%

Подпоказател
ЦП2
40%

П одпоказател
ЦПЗ
20%

х 60
%

КП - Качествен  
показател срок за 

изплащ ане на 
застрахователнот  
о обезщ етение (в 

работни дни)

Подпоказател
КП1
40%

П одпоказател
КП2
40%

Подпоказател
КПЗ
20%

х 40
%

КО 
Комплекс 
на оценка

„ДЗИ - Общо 
застраховане" 
ЕАД

100 т. 40
'

20 60 т. 100 т. 40 40 20 40 т. 100 т.

/
КОМ ИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........
/Ганчо Карабаджаков -  Замебтник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Общ ина Велико Търново/ 
И ЧЛЕНОВЕ: ' -

/Н иколина Ангелова -Ст^ЬиГи експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Общ ина Велико Търново/

'j, 'О
/Велина М онова ^/Старш и експепт r  Дипекпия ..Бюлжет и финанси“ в Община Велико Търново/

/Ж оро К о в ач ев^Р лавен ^к ед ер т  в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново/

/П авлинка К ал б ан о в а- Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Общ ина Велико Търново/

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

/Мая■Тодорова -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново/

gretam
Typewritten Text
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 на местата в МПС“; Позиция 2: Услуга по застраховане на лица 
със застраховка „Трудова злополука“, „Злополука и заболяване“ и „З л о п о л у к а 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 поящ ия 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
%

к о
Комплексна

оценка

„ДЗИ - Общо
застраховане“
ЕАД

100 т. 40 30 30 60 т. 100 т. 40 т. 100 т.

КОМ ИСИЯ в състав:_
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........
/Ганчо Карабаджаков -  ЗаМестник-кмет „Хуманитарни дейности" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: t

/Н иколина А н гел о ва/-^тар ш и  експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Общ ина Велико Търново/
/ !

/В елина Мон,ова ̂ 'С тарш и експерт в Дирекция „Бю джет и финанси“ в Общ ина Велико Търново/

/Ж оро Ковачев -  Главен адсд^рт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в Общ ина Велико Търново/

/П авлинка К ал б ан о в а- Главен га е т о в о д ^ е л  в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Общ ина Велико Търново/

/инж. Веселин Станчев -Тлав5н'е1<сперт в Звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Велико Търново/

/М ая^Рбдорбва -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Общ ина Велико Търново/

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




