
ПРОТОКОЛ №4 

Днес, 17.11.2016 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1847/27.09.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание 
с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново" по обособени позиции: Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и 
материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Позиция №2 -
Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ по 
мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" по „Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г." (ПРСР), след възлагане", с уникален номер 
00073-2016-0032 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 51/31.08.2016 г. и 
публикувано обявление №747443 от 31.08.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/440/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Николина Ангелова - старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
3. Маринела Джартова - началник на отдел УС в Община Велико Търново; 
4. Пенка Игнатова - директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
5. Росица Димитрова - директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 
6. Албена Ангелова - организатор в дирекция „Култура и туризъм" в Община Велико Търново. 

С писма с изх. №№26 - 109 - 4/10.11.2016 г. и 26 - 117 - 3/10.11.2016 г. до участниците 
Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД и Застрахователно акционерно дружество 
„ОЗК - Застраховане" АД е изпратено запитване, относно разясняване на смисъла, който влагат 
и двамата застрахователи в понятието „имущество" в контекста на ЗОС. 

В указания в горепосочените писма срок от 3 (три) работни дни, участниците, представиха 
своите разяснения на комисията. 

I. Отговор с вх. №26 - 117 - 4/14.11.2016 г. на Застрахователно акционерно дружество 
„ОЗК - Застраховане" АД, ЕИК 121265177, адрес за кореспонденция: гр. София 1301, ул. 
„Света София" №7, ет. 5, тел: 02/9813122, факс: 02/9814351, e-mail: headoffice@ozk.bg, лице 
за контакти: Десислава Георгиева. 

I. Участникът е отговорил, че смисъла, който влага в понятието „имущество" се отнася за 
„материалните активи, намиращи се в сградите на застрахования". 

II. Отговор с вх. №26 - 109 - 5/15.11.2016 г. на Застрахователно акционерно 
дружество „Армеец" АД, ЕИК 121076907, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. 
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„Стефан Караджа" №2, тел.: 02/8119122, 8119123, факс: 02/8119103, 8119120, e-mail: 
gstoyanova@armeec.bg, лице за контакти: Гергана Стоянова. 

1. Участникът е отговорил, че смисъла, който влага в понятието „имущество" се отнася 
за „останали увредени движими вещи (останки, развалини, скрап) със значителна степен 
на негодност за обичайното им ползване по предназначение. Уговорката в Общите условия 
не се отнася до недвижимо имущество, което е обект на застрахователното покритие по 
договора за застраховка, както и не се отнася до имоти по смисъла на ЗОС", както и това че: 
„Посочените уговорки не препятстват възможността ползвателят на застрахователни 
услуги да поиска от застрахователя намаляване на обезщетението със стойността на 
останките, развалините, скрапа, за да се разпореди самостоятелно с тях". 

Комисията след като се запозна с разясненията на двамата участници, получи отговор 
относно смисъла на понятието „имущество", който са вложили в техните Технически 
предложения. В цитираните текстове в изпратените до участниците писма, и двамата 
застрахователи прилагат понятието „имущество" за движими материални активи. 

Комисията продължи своята работа. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията. 

I. Оферта с вх. №5300 - 22072 - 1/21.09.2016 г. в 09:40 часа на „Застрахователна компания 
Надежда" АД, ЕИК 131282730, адрес за кореспонденция: гр. София 1700, Витоша ВЕЦ 
Симеоново 999, тел: 02/9620534, факс: 02/9620534, e-mail: snejana.naldjieva@zknadejda.bg, лице 
за контакти: Снежана Налджиева, позиция №1. 

II. Оферта с вх. №26 - 250 - 2/21.09.2016 г. в 11:40 ч. на Застрахователно акционерно дружество 
„ДаллБогг: Живот и здраве" АД, гр. София 1172, ж.к. Дианабад, р-н Изгрев, бул. „Г. М. 
Димитров" №1, тел.: 02/9603794, факс: 02/9603703, e-mail: t.mladenova.hq@dallbogg.com, лице за 
контакт: Теодора Младенова, позиция №1. 

III. Оферта с вх. №26 - 165 - 2/21.09.2016 г. в 11:45 ч. на „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, ЕИК 
121718407, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Цар Освободител" №3, тел.: 
0888222967, факс: 062/627963, e-mail: snejana.varadzhakova@dzi.bg, лице за контакти: Снежанка 
Вараджакова, позиция №1. 

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

I. Оферта с вх. №26 - 109 - 2/21.09.2016 г. в 10:57 ч. на Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец" АД, ЕИК 121076907, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа" 
№2, тел.: 02/8119122; 8119123, факс: 02/8119103; 8119120, e-mail: gstoyanova@armeec.bg, лице за 
контакти: Гергана Стоянова, Позиция №1. 

II. Оферта с вх. №26 - 117 - 2/21.09.2016 г. в 11:07 ч. на Застрахователно акционерно дружество 
„ОЗК - Застраховане" АД, ЕИК 121265177, адрес за кореспонденция: гр. София 1301, ул. „Света 
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София" №7, ет. 5, тел.: 02/9813122, факс: 02/9814351, e-mail: headoffice@ozk.bg, лице за 
контакти: Десислава Георгиева, позиция №1. 

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: 

ЦП - ценови показател 
КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в 

календарни 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 оценката по всеки показател 

ЦП - Ценови показател 
За Позиция 1 - с максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най-малък 
бюджетен разход за възложителя, а именно: най-малко тарифно число за застраховане на 
сградите (по Приложение 1) в % от застрахователната сума. Предложенията се оценяват след 
прилагане на следната формула: 

ЦП = ЦПтт х, където: 
ЦПп 

ЦПгшп е най-ниското предложено тарифно число за застраховане на сгради, съгласно 
Приложение 1, а ЦПп е тарифното число за застраховане на сгради, предложено от п-тия 
участник. 

Стойността на получената оценка по показателя ЦП - ценови показател, се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

Тежестта на показателя ЦП - Ценови показател е 60%, като максималният брой 
точки по посочения показател е 100 точки. 
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КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в 
календарни дни). Максимална оценка 100 т. получава офертата, която предлага най-кратък срок 
за изплащане на застрахователното обезщетение (в календарни дни). Най-доброто предложение 
получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на 
следната формула: 

КП = КП min х 100, където: 
К П п 

К П т ш е най-краткия предложен срок за изплащане на застрахователното обезщетение в 
календарни дни, а КПп е срокът за плащане на застрахователното обезщетение на п-тия 
участник. 

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

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. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

По показател КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение (в календарни дни), комисията оценява направените предложения от 
Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД и Застрахователно акционерно дружество 
„ОЗК - Застраховане" АД, съгласно отразените резултати в оценъчната таблица, неразделна част 
от настоящия протокол, както следва: 

Участниците Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД и Застрахователно 
дружество „ОЗК - Застраховане" АД са предложили един и същ срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение в календарни дни - 1/24, изразен в число - 0,04. Предложенията 
им съответстват на поставените технически изисквания за изпълнение и получават по 100 т. 
Предложеният срок от двамата участници е кратък и е много изгоден за Община Велико 
Търново. 

Поради това комисията ги оценява по този показател: 
- Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД получава 100 т. и резултат 40. 
- Застрахователно дружество „ОЗК - Застраховане" АД получава 100 т. и резултат 40. 

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 
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на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по обособени позиции: 
Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на 
Община Велико Търново, по заявка; Позиция №2 - Услуга по застраховане на имущество 
по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на 
неземеделски земи" по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 
г." (ПРСР), след възлагане", комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите 
предложения да се извърши на дата 08.12.2016 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. 

Комисията приключи работа в 12.30 часа. 

Настоящият протокол и обобщената оценъчна таблица се съставиха в два еднообразни 
екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ., ^ 
/Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Николина Ангелова ^старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

2 >w V А 
/Милена Курдова -'главен£]ссперт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

3 ж ; t .1 

/Маринела Джартова - началник на отдел УС в Община Велико Търново/ 

/Пенка Игнатова - директорка дирекция ОМ ДС в Община Велико Търново / 

5 ••(..•/.-!• 

/Росищ Димитрова - директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 

6 . . . . , ™ 

/АлбенА Ангелова - организатор в дирекция „Култура и туризъм" 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" по обособени 

позиции: Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за 
нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Позиция №2 - Услуга по 

застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 
223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" по „Програма за развитие 

на селските райони за периода 2007 - 2013 г." (ПРСР), след възлагане" 

Фирма 
ЦП - Ценови 

показател 
х 60% 

КП - качествен показател -
срок за изплащане на 

застрахователното 
обезщетение (в календарни 

дни) 

х 40% 
Комплексна 

оценка 
КО 

Застрахователно 
акционерно 
дружество „Армеец" 100,00 40,00 
Застрахователно 
дружество „ОЗК -
Застраховане" АД 100,00 40,00 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: , ^ 

/Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет X, финанси" в Община Велико 
Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Николина Ангелова - старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

/Милена Курдова - главен ексф^рт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

/Маринела Джартова - началник на отдел УС в Община Велико Търново/ 

/Пенка Игнатова - директодгна дирекция ОМДС в Община Велико Търново / 

/Росица Димитрова - директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 

/Албена Ангелова - организатор в дирекция „Култура и туризъм" в Община Велико 
Търново/ 
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