
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ

№

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА. чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 
106. ал. 6 от ЗОП и чл. 110, ал. 1. т.2, предложение второ от ЗОП и отразените резултати и 
мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 04.07.2017 г., протокол № 2 от
01.09.2017 г., протокол № 3 от 19.09.2017 г., протокол № 4 от 25.09.2017 г. и доклад от
26.09.2017 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1117/03.07.2017 г„ 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, да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в 
открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1. т. 1 от ЗОП за възлагане на 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 М ПС“;

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“, открита с Решение № РД 24-44 от 19.05.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, 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 и 
прогнозна стойност на поръчката 48 600,00 лв. без ДДС, а по обособени позиции, както 
следва:

Обособена позиция № 1 -  40 000 лв. без ДДС
Обособена позиция № 2 -  8 000 лв. без ДДС
Обособена позиция № 3 -  600 лв. без ДДС

I. На основание чл. 107, т. 2. буква „а" от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите 
на комисията отразени в протоколите и доклада от нейната работа и при мотивите в 
настоящото решение отстранявам от участие в процедура 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“;

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

Позииия 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Злополука“ зет лицата, 
задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка 
„Помощ при пътуване в ч у ж б и н а следните участници и оферти:

I. Оферта с вх. № 26-123-5 от 28.06.2017 г., 11:45 ч. на ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“, с ЕИК 000694286,

за Позииия 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“, при мотиви 
отразени в протокол № 4 от 25.09.2017 г. и доклада от работата на комисията, както 
следва:

При извършване на преглед и проверка на ценовото предложение, комисията е 
констатирала 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 МПС сумарно от №  1 
до №  21, съгласно Таблицата по-долу:”, участникът е посочил сумата -  ,,2 068,04 лева без 
Д ЗП  и 2 109,40 лева с Д ЗП ”, а в Таблицата за „Общ годишен размер на застрахователната 
премия за застраховане на видовете МПС сумарно от №  1 до № 21:” е посочил сумата 
„2 092,88 лева”, 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.

Предвид направените констатации комисията е взела единодушно решение, че 
ценовото предложение на участник ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, 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 М ПС“, не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и е предложила участника за отстраняване, на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

ОБЯВЯВАМ:

II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез открита процедура 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 „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“, открита с Решение № РД 24-44 от 19.05.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, 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-
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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.

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 М П С“

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: 
snej an a. varadzh ako va@clzi ,b g. лице за контакти: Снежанка Вараджакова. с оценка 100 т.

За 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: 
sneiana.varadzhakova@dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова, с оценка 100 т.

III. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 04.07.2017 г., протокол № 2 от 01.09.2017 г., протокол № 3 от
19.09.2017 г., протокол № 4 от 25.09.2017 г. и доклад от 26.09.2017 г. До всички протоколи и 
доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/493.

Съгласно обявлението за поръчка срокът за подаване на оферти в обявента открита 
процедура е бил до 30.06.2017 г. В дадения срок са посъпили общо 3 (три) оферти, от които: 2 
(две) оферти за позиция № 1 . 1  (една) оферта за обособена позиция № 2.

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 МПС":

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: sneiana.varadzhakova@dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова, с 
оценка 100 т.

Резултати от оценката:

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:

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

Показателят включва три подпоказателя. отразяващи срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение за отделните видове застраховки за МПС.

Предложенията по позиция 1 се оценяват по формулата:
КП = КП1 X 40% + КП2 х 40% + КПЗ х 20%
..ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, получава 100 т. и резултат по този показател 40 т., 

за направените си предложения по подпоказателите:
КП1 - срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка 

„Гражданска отговорност" в работни дни -  1 работен ден - 100 т.
КП2 - срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка 

..Злополука на местата в МПС" в работни дни -  1 работен ден -100 т.
КПЗ - срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума по застраховка 

„Каско" в работни дни -  1 работен ден - 100 т.

КП = (КШпйп х 100) х 40 % + (КП2тт) х 100 х 40 % + (КПЗтт) х 100 х 20 %, където,
КП1п КП2п КПЗи

К П т т  (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 n-тия участник за съответната застраховка.

ЦП - Ценови показател -  определящ най-доброто ценово предложение.
Показателят включва три подпоказателя, отразяващи цените за отделните видове 

застраховки за МПС.
Предложенията по ценовия показател за позиция 1 се оценяват по формулата:
ЦП = ЦП1 X 40% + ЦП2 х 40% + ЦПЗ х 20%
„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, получава 100 т. и резултат по този показател 60 т., 

за направените си предложения по подпоказателите:
ЦП1 - общ годишен размер на застрахователната премия за застраховане на видовете 

МПС със застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите сумарно от № 1 до № 21 
-  2465,40 лева без ДЗП -  100 т.

ЦП2 - тарифно число в % от застрахователната сума на МПС за застраховка „Каско" 
(за страната) -  2,1 % - 100 т.

ЦПЗ - 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" -  0,00504% - 100 т.

ЦП = (ЦШтт х 100) х 40 % + (ЦП2тт) х 100 х 40 % + (ЦПЗтт) х 100 х 20 %, където,
ЦГ1 hi ЦП2п ЦПЗп

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.

КОна .ДЗИ - Общо !астраховане“ ЕАД =  60 Т . +40 Т . = 100 T.

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.
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Резултати от оценката:

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:

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)

КП - Качествен показател -  На оценка подлежи предложения срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение (в работни дни).

Предложенията по позиция 2 се оценяват по формулата:
КП = КПт1п/КПп х 100, където,
К П т т  е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователното обезщетение 

в работни дни. а КПп е срокът за плащане на застрахователното обезщетение на п-тия 
участник.

..ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, получава 100 т. и резултат по този показател 40 т., 
за направеното си предложение по този показател:

КП - срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума в работни дни -  1 
работен ден - 100 т.

ЦП - Ценови показател -  определящ най-доброто ценово предложение.
Показателят включва три подпоказателя, отразяващи цените за отделните видове 

застраховки.
Предложенията по ценовия показател за позиция 2 се оценяват по формулата:
ЦП = ЦП1 х 40% + ЦП2 х 30% + ЦПЗ х 30%
..ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, получава 100 т. и резултат по този показател 60 т., 

за направените си предложения по подпоказателите:
ЦП1 - тарифно число в % за застраховка ..Трудова злополука“ за служителите към 

структури на Община Велико Търново -  0,017 % - 100 т.
ЦП2 - размер на застрахователната премия за 1 дете за 1 година за застраховка 

..Злополука и заболяване" за учащи към структури на Община Велико Търново -  24,30 лева 
без ДЗП - 100 т.

ЦПЗ - общо сумарно възнаграждение за изпълнение на услугата застраховка 
..Злополука" на участници в ..Ученически игри", съобразно предложените единични цени за 
всеки вид спорт -  7.04 лева без ДЗП - 100 т.

ЦП = (ЦШшт х 100) х 40 % + (ЦП2тт) х 100 х 30 % + (ЦПЗтт) х 100 х 30 %, където,
ЦП1п ЦП2п ЦПЗп

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.

К О н а  ..ДЗП - Общо застраховане" ЕАД = 60 т. +40 т. = 100 т.
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IV. ОПРЕДЕЛЯМ  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 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 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, 
задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка 
„Помощ при пътуване в ч у ж б и н а открита с Решение № РД 24-44 от 19.05.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, 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.

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":

„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407
оферта с вх. № 26-166-5/30.06.2017 г.
със седалище и адрес на управление:
гр. София, 1000, р-н Средец, ул. „Георги Бенковски” № 3,
с адрес за кореспонденция:
гр. Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ № 3
тел.: 0888 222 967, факс: 062/627 963, 
e-mail: sneiana.varadzhakova@dzi.bg,

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

„ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, с ЕИК 121718407
оферта с вх. № 26-166-5/30.06.2017 г.
със седалище и адрес на управление:
гр. София. 1000, р-н Средец, ул. „Георги Бенковски" № 3,
с адрес за кореспонденция:
гр. Велико Търново, ул. „Цар Освободител“ № 3
тел.: 0888 222 967. факс: 062/627 963, 
e-mail: sneiana.varadzhakova@dzi.bg, 

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1117/03.07.2017 г„ 

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.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участниците, избрани за изпълнители по двете 
обособени позиции са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същите отговарят на 
критериите за подбор;

2. офертите на участниците са получили най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

6

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
mailto:sneiana.varadzhakova@dzi.bg
mailto:sneiana.varadzhakova@dzi.bg


V. Съгласно чл. 24. ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в срок 
съгласно чл. 43. ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/493.

VI. Съгласно чл. 197. ал. 1. т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София. бул. Витоша № 18. с 
копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

'  "Че.. *

Съгласували:
Николина Ангелова
Старши експерт в и п

Надя Петрова 
Директор на дир1вдия ОПрукция ОП

Изготвил:
Мая Тодорова
М л.експерт в дирекция O il
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




