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

ЗАПОВЕД 

0 № Р Д 22-. <6 

гр. Велико Търново (I. /е, DP 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6, във връзка с чл.106, ал.6 

от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дата 07.02.2017 г. - 11:00 ч. и 
14:30 ч. и Доклад от дата 08.02.2017 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22 -
181/07.02.2017 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 за изпълнение на обществена поръчка чрез провеждане на 
пряко договаряне с предмет: „Услуга по застраховане на сгради и материални 
активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка", с уникален номер 
00073-2017-0002 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/451, с 
прогнозна обща стойност: 111 500.00 (сто и единадесет хиляди и петстотин лв. и 00 
ст.) лева без ДДС. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Обявявам класирането на обществена поръчка с предмет: „Услуга по застраховане 
на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по 
заявка", както следва: 

1-во място: 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, при 
следните мотиви: 

Мотиви, съгласно протоколи от дата 07.02.2017 г. - 11:00 ч. и 14:30 ч.: 

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 с оферта 
с вх. №26 - 108 - 2/06.02.2017 г. в 10:20 ч., к о м и с и я т а се е м о т и в и р а л а 
е д и н о д у ш н о : 

Съгласно т.3.1 Критерии за подбор и документи за доказване, Годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност от Покана изх. № 
26-111-11/20.01.2017 г., участникът трябва да е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1 от 
Закона за комисията за финансов надзор за извършване на дейност, свързана със 
застраховане. Участникът декларира това в Част IV, раздел А от ЕЕДОП. 
Участникът трябва да има валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност. 
Участникът отговаря на това изискване на възложителя, като е посочил информацията 
в ЕЕДОП и представил копие от лиценза си за извършване на застрахователна дейност. 

Съгласно 3.3. Технически и професионални способности от поканата: 
3.3.1. Участникът следва да представи информация за услугите, които са идентични 
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или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга - Част IV, Раздел В, т.1 б 
от ЕЕДОП. 

Под „идентични/сходни" дейности следва да се разбират застрахователни 
услуги. 

Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор 
По т. 3.3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от 
датата на подаване на офертата. 

Представя се доказателство за извършена услуга/и със сходен предмет: 
застрахователни услуги. 

Участникът отговаря на това изискване на възложителя, посочил е необходимата 
информация в ЕЕДОП и е представил доказателства за съответствието си с този 
критерий за подбор - удостоверения и информации за изпълнен договор. 

Във връзка с изложеното, комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, 
комисията се е обединила единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение е установила, че офертата на участника съответства на предварително 
обявените условия. 

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

о За сключване на своите застрахователни договори, участникът разчита на 
професионализма на своите служители, притежаващи правилното висше образование, 
така също и на привлечени независими експерти - технически специалисти. За 
обслужването на сключените застрахователни договори, участникът е изградил 
специализирана застрахователна компютърна информационна система INSIS, която 
обхваща територията на цялата страна. Тя дава възможност за обработване в реално 
време на цялостната информация, като: сключване на застрахователни договори, за 
регистрация на застрахователни събития, определяне и изплащане на дължими 
обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития. За да се осигури 
възможността за регистрация и управление на документите, автоматизирано 
управление на работните процеси и контрол на решенията, дружеството е въвело 
информационна система Arhimed EDSD, която гарантира последователност на 
вътрешния документооборот и срочно изпълнение на поетите задължения. Участникът 
разполага с офиси и представителства, които са разположени в удобни за клиентите 
зони по градове, разполага със съвременна офис и информационна техника, 
осигуряваща постоянен достъп до цялата налична публична информация в страната. 
Всичко това ще гарантира ефикасност, бързина, качество на извършваните услуги и 
своевременност на изпълнението. Описаната методологията на работа гарантира 
качество, подходяща за характера и сложността на работата. Представил е добра 
организация и координация на целия процес. 



о Участникът е посочил отговорно лице за администриране на 
застрахователния договор, както и лице, което ще го замести при негово отсъствие, 
като са записани изпълняваните от тях длъжности и телефони за връзка. 

о Участникът е посочил и 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. 

о Участникът се ангажира със срок за издаване на застрахователни полици 
(в календарни дни) - от 2 (два) календарни дни, след отправена писмено заявка от 
възложителя. 

о Участникът е представил информация за конкретните мерки за 
взаимодействие с възложителя в хода на изпълнението, организацията и координацията 
на работите. Подробно е изложил правата и задълженията на възложителя, както и 
своите собствени задължения при изпълнение на застрахователния договор. 

о Относно Изисквания към изпълнението на настоящата документация, 
участникът е представил информация за обекта на застраховане, срок на 
застрахователния договор и периода на валидност на застрахователните полици, 
териториално покритие, застрахователно покритие (покрити рискове), начин на 
определяна на застрахователната сума. 

о Участникът има презастрахователна програма и е посочил съвместна 
дейност с редица изтъкнати презастрахователни компании. Същата ще гарантира 
стабилност, сигурност и гаранция при поемането на рискове, многократно 
надвишаващи фирмения капитал. 

Комисията е допуснала до оценка в съответствие с предварително обявените 
условия следната оферта: 

Оферта с вх. №26 - 108 - 2/06.02.2017 г. в 10:20 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. 

Комисията е извършила оценката съобразно посочените в поканата 
Критерии за възлагане на обществената поръчка: 

Комисията е пристъпила към анализ на съдържанието на Техническото 
предложение и е извършила оценка, като е попълнила обобщена оценъчна таблица по 
показателя, подлежащ на оценка на този етап от работата на комисията. Обобщената 
оценъчна таблица е изготвена в съответствие с одобрената от възложителя методика и 
същата е неразделна част от протокола от работата на комисията. Комисията е 
извършила оценката при мотиви, изложени по-долу и при спазване на предварително 
обявените Критерии 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 
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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 
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. 

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 

КПпнп 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 е оценила направеното 
предложение от Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, съгласно 
отразените резултати в оценъчната таблица, неразделна част от настоящия протокол, 
както следва: 

Участникът Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД е предложил 
срок за изплащане на застрахователното обезщетение в календарни дни - 1/24, изразен 
в число - 0,04. Предложението му съответства на поставените технически изисквания 
за изпълнение и получава 100 т. Предложеният срок е кратък и е много изгоден за 
Община Велико Търново. 

Поради това комисията го е оценила по този показател: 
- Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД получава 100 т. и 

резултат 40. 

Комисията е допуснала до оценка на ценовото предложение на 
Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, с оглед констатациите, че 
офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. 

Комисията е провела заседание на 07.02.2017 г., 14:30 часа за отваряне на 
ценовото предложение от допуснатата до оценка оферта на Застрахователно 
акционерно дружество „Армеец" АД. 

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е обявила резултатите от 
оценяването на допуснатата оферта на Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец" 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. 

Комисията е пристъпила към отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри" на допуснатия участник и оповестяване на ценовото предложение. 

Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. №26 - 108 - 2/06.02.2017 г. в 
10:20 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, 
съдържа следното: 
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1. Ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка - Образец №5, подписано и подпечатано от Гергана Стоянова -
ИД Директор на дирекция „Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти" - 3 
стр.: 

- тарифно число за застраховане на сгради - общинска собственост - 0,10% от 
застрахователната сума. 

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

Комисията е пристъпила към оценка на представеното ценово предложение 
по Образец №5 и приложение №1 и установи следното, като попълни обобщена 
оценъчна таблица по показателя: 

ЦП - Ценови показател 

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. 

По ценовия критерий - Ц, комисията е оценила направеното предложение на 
Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД със 100 т., тъй като предлага 
тарифно число за застраховане на сгради - общинска собственост - 0,10% от 
застрахователната сума, което ще има за последица приемлив бюджетен разход за 
Община Велико Търново. 

Поради това комисията го е оценила по този показател с максимален брой точки 
- 100 т., а именно: 

Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, по показател Ц -
Ценови показател, получава 100 т. и резултат 60. 

На първо място е класиран участника, получил най-висока комплексна оценка 
(КО), изчислена по формулата: 

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



Комисията единодушно е предложила следното класиране за изпълнител на 
обществената поръчка с предмет: „Услуга по застраховане на сгради и материални 
активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка", както следва: 

1-во място: 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. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуга по 
застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико 
Търново, по заявка", както следва: 

Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, Е И К 121076907 , 
адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа" №2, тел.: 02/8119122; 
8119123, факс: 02/8119103; 8119120, e-mail: gstoyanova@armeec.bg, с оферта с вх. №26 -

108-2/06.02.2017 г. в 10:20 ч. 

Утвърден доклад от дата 08.02.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 22 -

181/07.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

Съгласно чл.109 ЗОП за определеният за изпълнител по обществена поръчка с предмет: 
„Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община 
Велико Търново, по заявка" за участник Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец" АД, Е И К 121076907 , са изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на 
критериите за подбор; 
2. офертата на участника Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, 
ЕИК 121076907 е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

III. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок от издаването й. 

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т.7 и следващите от Закона за обществените поръчки пред 
Комисията за защита на конкуренцията', град София, бул.Витоша №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

Мотиви: 

Съгласувал: 
Надя Петрова - ДирСктор на дирекция „Обществени поръчки' 

Изготвил и съгласувал: 
Николина Ангелова - Старщи;1ек<£перт в дирекция „Обществени поръчки" 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




