ПРОТОКОЛ №2
Днес, 15.11.2018 г. в 10:00 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 1898/09.11.2018 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 нуждите на Община Велико
Търново" по обособени позиции", Обособена позиция № 1 - Услуга по застраховане на
сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка;
Обособена 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); Обособена
позиция № 3 - Услуга по застраховане на телеметрична система за отчитане на нивото на
река Янтра и река Белица; Обособена позиция № 4 - Услуга по застраховане на 12 лица
доброволци от Доброволно формирование „Велико Търново със застраховка „Трудова
злополука"; Обособена позиция № 5 - Услуга по застраховане със застраховка „Обща
гражданска отговорност" ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново" (услугите по
обособени позиции № № 3 , 4 и 5 са възложени, а по обособена позиция № 2 ще се възложат
на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - чрез директно възлагане), с уникален номер 000732018-0039 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 101/02.10.2018 г. и публикувано
обявление №870654 от 05.10.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/618/.
К О М И С И Я в състав:
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община
Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Игнатова - директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в
Община Велико Търново;
2. Маринела Джартова - началник на отдел „Управление на собствеността" в Община Велико
Търново
3. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
4. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново.
Преди да пристъпи към разглеждане на документите за подбор, комисията състави
списък на допуснатите до този етап на процедурата участници.
I. Списък на участниците, допуснати до оценка в съответствие с предварително
обявените условия:
1. Застрахователно дружество „ОЗОК Инс" А Д с оферта с вх. № 2 6 - 281 - 1 /08.11.2018 г. в 10:02
ч.
2. Застрахователна компания „УНИКА" А Д с оферта с вх. № 2 6 - 179 - 1/08.11.2018 г. в 10:44 ч.

1

3. „ДЖЕНЕРАЛИ З А С Т Р А Х О В А Н Е " А Д с оферта с вх. № 2 6 - 160 - 1/08.11.2018 г. в 10:46 ч.
4. Застрахователно акционерно дружество „ А Р М Е Е Ц " А Д с оферта с вх. № 2 6 - 108 —
1/08.11.2018 г. в 11:10 ч.
5. „ДЗИ - Общо застраховане" Е А Д с оферта с вх. №5300 - 15152 - 1/08.11.2018 г. в 13:22 ч.
6. ЗД „БУЛ И Н С " А Д с оферта с вх. № 2 6 - 139 - 1/08.11.2018 г. в 14:54 ч.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

I. Оферта с вх. № 2 6 - 281 - 1/08.11.2018 г. в 10:02 часа на Застрахователно дружество
„ОЗОК Инс" А Д ЕИК 200140730, адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ж.к. „Изток",
ул. „Атанас Далчев" между бл. 93 и бл. 96, тел: 02/4951350, факс: 02/4951354, e-mail:
info(£> ozok.bg, лице за контакти: Милена Богданска.
Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 37, Раздел 1
„Съдържание на офертата", участниците следва да представят:
„т. 2.4. Декларация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - списък на всички
задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - представя се в своб оден текст, подписана от лице,
което може самостоятелно да представлява
участника.
В декларацията
участниците,
а когато е приложимо
всеки от участниците
в
обединението,
всеки подизпълнител
и всяко трето лице, са длъжни
да
представят
необходимата
информация
относно
правно-организационната
форма,
под
която
осъществяват
де
й ността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието
на органите, в които участват,
или
длъжностите, които заемат.
Представената
информация, тря
б ва да посочва:
1) лицата, които представляват
участника;
2) лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и
3) за други лица, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането
на решения от тези органи (други лица със статут, кой то им позволява да влияят пряко
върху де
й ността
на предприятието
по начин, еквивалентен
на този, валиден
за
представляващите
го лица, членовете на управителните
или надзорните
органи)".
Участникът не е представил декларация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП в свободен текст.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които
представляват участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, надзорните органи.
След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се
представлява от Александър Личев - главен изпълнителен директор и председател на Съвета на
директорите, Румен Димитров - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и
Борислав Михайлов - член на Съвета на директорите, както е посочено и в Част II
„Информация за икономическия оператор", раздел Б „Информация за представителите на
икономическия оператор" от представения от участника ЕЕДОП. Съгласно документите,
публикувани в Търговския регистър, капиталът на дружеството е разпределен между физически
и юридически лица, заедно формиращи общото събрание на акционерите.
/
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Участникът следва да представи Декларация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - представя се в свободен
текст, подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника.
В случай, че посочените в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП лица са различни от лицата
които са подписали представения ЕЕДОП в качеството им на представляващи и членове на
Съвета на директорите, дружеството следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от
лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4 от П П З О П , така и от лицата, които контролират юридическото лице,
съгласно представения списък.
Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т.
„Информация за представителите на икономическия оператор".

II. Оферта с вх. № 2 6 - 179 - 1/08.11.2018 г. в 10:44 ч. на Застрахователна компания
„ У Н И К А " АД, Е И К 040451865, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Тодор
Александров"
№18,
тел.:
02/9156457;
02/9156333,
e-mail:
info(fl)uniqa.bg.
dobrinka.nikolova(g>uniqa.bg, лице за контакти: Добринка Николова.
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

III. Оферта с вх. № 2 6 - 160 - 1/08.11.2018 г. в 10:46 ч. на „ Д Ж Е Н Е Р А Л И
З А С Т Р А Х О В А Н Е " АД, ЕИК 030269049, адрес за кореспонденция: гр. София 1504, бул.
„Княз Александър Дондуков" № 6 8 , тел.: 02/3950853; факс: 02/9267412, e-mail:
information.bg@generali.com, лице за контакти: Катя Гетова.
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

IV. Оферта с вх. № 2 6 - 108 - 1/08.11.2018 г. в 11:10 ч. на Застрахователно акционерно
дружество „ А Р М Е Е Ц " АД, ЕИК 121076907, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул.
„Стефан Караджа" № 2 , тел.: 02/8119122; факс: 02/8119103, e-mail: gstoyanova(£>armeec.bg,
лице за контакти: Гергана Стоянова.
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

V. Оферта с вх. №5300 - 15152 - 1/08.11.2018 г. в 13:22 ч. на „ДЗИ - О б щ о застраховане"
Е А Д , ЕИК 121718407, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Цар
Освободител"
№3,
тел.:
0888
222967;
факс:
062/627963,
e-mail:
sneiana.varadzhakova@dzi.bg, лице за контакти: Снежанка Вараджакова.
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
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VI. Оферта с вх. № 2 6 - 139 - 1/08.11.2018 г. в 14:54 ч. на ЗД „БУЛ ИНС" АД, ЕИК
831830482, адрес за кореспонденция: гр. София 1407, ул. „Джеймс Баучер" №87, тел.:
02/4520755; факс: 02/9198111, e-mail: iivelina.petkova@bulins.bg, лице за контакти: Ивелина
Петкова - заместник-директор на дирекция „Общо застраховане".
Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, стр. 37, Раздел 1
„Съдържание на офертата", участниците следва да представят:
„т. 2.4. Декларация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - списък на всички
задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - представя се в свободен текст, подписана от лице,
което може самостоятелно
да представлява
участника.
В декларацията
участниците,
а когато е приложимо
всеки от участниците
в
обединението,
всеки подизпълнител
и всяко трето лице, са длъжни да
представят
необходимата
информация
относно
правно-организационната
форма,
под
която
осъществяват
дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието
на органите, в които участват,
или
длъжностите, които заемат.
Представената
информация, трябва да посочва:
1) лицата, които представляват
участника;
2) лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и
3) за други лица, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането
на решения от тези органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността
на предприятието
по начин, еквивалентен
на този, валиден
за
представляващите
го лица, членовете на управителните
или надзорните
органи)".
Участникът не е представил декларация - списък на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 от ЗОП в свободен текст.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които
представляват участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, надзорните органи.
След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се
представлява от Стоян Проданов - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите,
Крум Крумов - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и Петрозар Петков председател на Съвета на директорите, както е посочено и в Част II „Информация за
икономическия оператор", раздел Б „Информация за представителите на икономическия
оператор" от представения от участника ЕЕДОП. Съгласно документите, публикувани в
Търговския регистър, капиталът на дружеството е разпределен между физически и юридически
лица, заедно формиращи общото събрание на акционерите.
Участникът следва да представи Декларация на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - представя се в свободен
текст, подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника.
В случай, че посочените в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП лица са различни от лицата
които са подписали представения ЕЕДОП в качеството им на представляващи и членове на
Съвета на директорите, дружеството следва да представи нов ЕЕДОП, подписан както от
лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, така и от лицата, които контролират юридическото лице,
съгласно представения списък.
Лицата, които подписват ЕЕДОП следва да бъдат описани и в Част II, раздел Б, т.
„Информация за представителите на икономическия оператор".
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В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППОЗП срок от 5 работни дни от получаването на
протокола по ал. 7 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок
за получаване на оферти или заявления за участие.
Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или
по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден.
Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на
офертите в „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" № 2 .
Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата се
посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: (ако
има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се адресира до председателя на
комисията с посочване „в отговор на писмо и изходящ номер на прилежното
писмо за
изпращане на настоящия протокол ".
Комисията приключи работа в 12.10 часа и насрочи следващо заседание след получаване
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

К О М И С И Я в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
,
X
/Мариян Маринов - директор на дирекция БФ в Община Велико Търново/
И ЧЛЕНОВЕ:

1

/Пенка Игнатова - д и р е к т о р - ф дирекция ОМ ДС в Община Велико Търново/

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