
ПРОТОКОЛ №5 

Днес, 08.12.2016 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. 

На дата 14.09.2016 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/440/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви резултатите от оценяването 
на допуснатите оферти на: Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД и 
Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане" АД. 

По показател КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното 
обезщетение (в календарни дни), както следва: 

- Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД получава 100 т. и резултат 40. 
- Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - Застраховане" АД получава 100 т. и 

резултат 40. • 

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

I. Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. №26 - 109 - 2/21.09.2016 г. в 
10:57 ч. на Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, ЕИК 121076907, адрес за 
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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, съдържа следното: 

1. Ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка - Образец №5, подписано и подпечатано от Гергана Стоянова - ИД Директор 
„Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти" - 3 стр.: 

- тарифно число за застраховане на сгради - общинска собственост - 0,14% от 
застрахователната сума. 

2. Ценово предложение - Приложение 1, подписано и подпечатано от Гергана Стоянова -
ИД Директор „Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти". 

II. Плик „Предлагани ценови параметри" на 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 София" №7, ет. 5, тел.: 
02/9813122, факс: 02/9814351, e-mail: headoffice@ozk.bg, лице за контакти: Десислава Георгиева, 
позиция №1. 

1. Ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка - Образец №5, подписано и подпечатано от Александър Личев и Румен Димитров -
изпълнителни директори - стр. 1-3.: 

- тарифно число за застраховане на сгради - общинска собственост - 0,1% от 
застрахователната сума. 

2. Ценово предложение - Приложение 1, подписано и подпечатано от Александър Личев 
и Румен Димитров - изпълнителни директори. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените ценови предложния по 
Образец № 5 и приложение № 1 и установи следното: 

1) За участника 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: 

На основание чл. 39, ал.1 от ППЗОП, при подготовката на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите. 

В Глава II „Указания за участие и провеждане на процедурата", в 12.3.4. е посочено, 
че офертата съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри", който съдържа ценово предложение на участника относно показателите с парично 
изражение. Плик „Предлагани ценови параметри", трябва да има съдържание съгласно 
настоящата информация от документацията за участие, образец №5 „Ценово предложение" 
и приложение № 1 за обособена позиция №1. 

В тази точка са посочени и условията, с които участниците следва да се съобразят при 
изготвяне на ценовото предложение: 

- участниците представят информация за начина на определяне на застрахователната 
премия за отделните видове застраховки, включени в обхвата на позицията; 

отстъпки, ако се предлагат такива; 
ако застрахователната премия се определя от тарифа, методика или др. подобни на 

застрахователя, същата се прилага в плик „Предлагани ценови параметри". Представената 
информация трябва да сочи ясно и недвусмислено начина и правилата за определяне на 
застрахователната премия; 
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- размер на тарифното число/годишен размер на застрахователната премия, за 
съответния вид застраховка; 

- условия и начин на плащане на премиите, брой на вноските; 
- „Бонуси"; „Привилегировани условия" във връзка с общите условия и застрахователната 

полица и други предложения от Застрахователя в полза на Възложителя, ако се предлагат 
такива; начините на калкулиране и разпределяне на бонуси, ако такива са предвидени. 

В Образец №5 „Ценово предложение" и приложение №1 на участника липсват 
информация за начина на определяне на застрахователната премия за отделните видове 
застраховки и тарифата, по която се определя застрахователната премия. Съгласно Образец 
№ 5 тарифата се прилага към ценовото предложение. Представената информация трябва да сочи 
ясно и недвусмислено начина и правилата за определяне на застрахователната премия. 

В частта за начина на ценообразуване и финансова обосновка на предлаганата цена в 
Образец № 5, участникът не е дал информация за начина на определяне на застрахователната 
премия за отделните видове застраховки, включени в обхвата на позицията, а само е дал 
определение, дефиниция на термините „застрахователна премия", „дължима годишна 
застрахователна премия" и „тарифно число", което вече е посочил в техническото си 
предложение. Информацията за начина на определяне на застрахователната премия би следвало 
да описва структурата на застрахователната премия, елементите, от които е формирана (основа, 
добавки, напр. разходи и печалба), метод на ценообразуване. 

Участникът се е позовал на използвана тарифа по застраховка „Индустриален пожар", но 
не я е приложил към ценовото си предложение, каквото е изискването в Образец № 5. 

Непосочването на тези две условия, с които участниците следва да се съобразят при 
изготвяне на ценовото предложение, лишава възложителя от информация, която да сочи ясно и 
недвусмислено начина и правилата за определяне на застрахователната премия. 

Съгласно т.13.1 „Основания за отстраняване от участие", Глава II „Указания за 
участие и провеждане на процедурата" от документацията, и на основание чл. 107, т.2, б."а" 
от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: - •. • • 
а) предварително обявените условия на поръчката; 

Във връзка с направените констатации офертата на участника е неподходяща по смисъла 
на § 2, т.25 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал.1 от 
ППЗОП, комисията предлага участникът Застрахователно акционерно дружество „Армеец" 
АД да бъде отстранен от участие в процедурата за позиция №1. 

2) За участника 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, позиция № 1: 

На основание чл. 39, ал.1 от ППЗОП, при подготовката на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите. 

В Глава II „Указания за участие и провеждане на процедурата", в 12.3.4. е посочено, 
че офертата съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри", който съдържа ценово предложение на участника относно показателите с парично 
изражение. Плик „Предлагани ценови параметри", трябва да има съдържание съгласно 
настоящата информация от документацията за участие, образец №5 „Ценово предложение" 
и приложение №1 за обособена позиция №1. 
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В тази точка са посочени и условията, с които участниците следва да се съобразят при 
изготвяне на ценовото предложение: 

- участниците представят информация за начина на определяне на застрахователната 
премия за отделните видове застраховки, включени в обхвата на позицията; 

- отстъпки, ако се предлагат такива; 
- ако застрахователната премия се определя от тарифа, методика или др. подобни на 

застрахователя, същата се прилага в плик „Предлагани ценови параметри". Представената 
информация трябва да сочи ясно и недвусмислено начина и правилата за определяне на 
застрахователната премия; 

- размер на тарифното число/годишен размер на застрахователната премия, за 
съответния вид застраховка; 

- условия и начин на плащане на премиите, брой на вноските; 
- „Бонуси"; „Привилегировани условия" във връзка с общите условия и застрахователната 

полица и други предложения от Застрахователя в полза на Възложителя, ако се предлагат 
такива; начините на калкулиране и разпределяне на бонуси, ако такива са предвидени. 

В Образец №5 „Ценово предложение" и приложение №1 на участника липсват 
информация за начина на определяне на застрахователната премия за отделните видове 
застраховки и тарифа, методика и други правила, по които се определя застрахователната 
премия. Съгласно Образец № 5 тарифата се прилага към ценовото предложение. Представената 
информация трябва да сочи ясно и недвусмислено начина и правилата за определяне на 
застрахователната премия. 

В частта за начина на ценообразуване и финансова обосновка на предлаганата цена в 
Образец № 5, участникът не е дал информация за начина на определяне на застрахователната 
премия за отделните видове застраховки, включени в обхвата на позицията, а само е дал 
определение, дефиниция на термините „застрахователна премия", „дължима годишна 
застрахователна премия" и „тарифно число", което вече е посочил в техническото си 
предложение. Информацията за начина на определяне на застрахователната премия би следвало 
да описва структурата на застрахователната премия, елементите, от които е формирана (основа, 
добавки, напр. разходи и печалба), метод на ценообразуване. 

Участникът не е посочил по каква тарифа, методика или други правила е определил 
застрахователната премия и съответно не е приложил такива към ценовото си предложение, 
каквото е изискването в Образец № 5. 

Непосочването на тези две условия, с които участниците следва да се съобразят при 
изготвяне на ценовото предложение, лишава възложителя от информация, която да сочи ясно и 
недвусмислено начина и правилата за определяне на застрахователната премия. 

Съгласно т.13.1 „Основания за отстраняване от участие", Глава II „Указания за 
участие и провеждане на процедурата" от документацията, и на основание чл. 107, т.2, б."а" 
от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия на поръчката; 

Във връзка с направените констатации офертата на участника е неподходяща по смисъла 
на § 2, т.25 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т.2, б. „а" от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал.1 от 
ППЗОП, комисията предлага участникът Застрахователно акционерно дружество „ОЗК -
Застраховане" АД да бъде отстранен от участие в процедурата за позиция №1. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията. 
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1. 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: gstovanova@armeec.bg, лице за контакти: Гергана Стоянова, 
Позиция №1. 
2. 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, позиция №1. 

Съгласно т.14 „Прекратяване на процедурата", Глава II „Указания за участие и 
провеждане на процедурата" от документацията: 

А) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин 

и срок, или са неподходящи; 

С оглед на констатациите, че и двете оферти са неподходящи, комисията предлага 
процедурата по позиция № 1 да бъде прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.2, изр. П-ро, тъй 
като всички подадени оферти за позиция № 1 са неподходящи, поради изложените по-горе 
мотиви. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 
Настоящият протокол, протокол №1 от 27.09.2016 г., протокол №2 от 06.10.2016 г., 

протокол №3 от 09.11.2016 г., протокол №4 от 17.11.2016 г. с обобщената оценъчната таблица, 
както и съпровождащата го документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, 
съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 12.30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

И ЧЛЕНОВЕ:, 

/Николина Анге'ловар^ старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 
2 « у ц . . . . . . | | 
/Милена Курдовд - глаеш експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

/Маринела Джартова ТА алник на .отдел УС в Община Велико Търново/ 
4 v 

/Пенка Игнатова - дире]кто0т^дирекция ОМДС в Община Велико Търново / 
5 , у 

/Росица Дрритрова - директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 
6 v i v y / j 
/Албена Ангелова - организатор в дирекция „Култура и туризъм" в Община Велико Търново/ 

УТВЪРЖДАВАМ: л.имг.З.Ъ^.,.\к \к:£у^ ^ &г-

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ \ У J-

Кмет на Община Велико \ърнова'"-

5 
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milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




