Изх. № 6349/21.03.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ПЕТЪР МАНОЛОВ

ПРОТОКОЛ
На 24.02.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед
№ 175/22.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и
военно-почивно дело”, в състав:
Председател: Вяра Тодева – началник на отдел “Обществени поръчки и
контрол”
Членове:
1. Петър Наков – главен експерт в отдел “Техническо осигуряване и
транспорт”
2. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и
контрол”
се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Предоставяне на застраховка “Каско” на МПС, собственост на ИА “Военни
клубове и военно-почивно дело”.
Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 11.02.2016 г. под ІD № 9050331 на
Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана
изх. № 3090/11.02.2016 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на
23.02.2016 година.
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на
интернет страницата на възложителя.
На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки,
съобщение с изх. № 3091/11.02.2016 г. за обявената публична покана е изпратено
до средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след
като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
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І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване:
№

Вх. №/дата

Име на участника

1.

Вх. № 1733/23.02.2016 г. в 10.52 ч.

ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД

2.

Вх. № 1735/23.02.2016 г.
в 11.16 ч.

“Дженерали Застраховане” АД

3.

Вх. № 1738/23.02.2016 г. в 11,38 ч.

ЗД “ЕВРОИНС” АД

4.

Вх. № 1763/23.02.2016 г. в 16.05 ч.

ЗАД “Булстрад Виена
Иншурънс Груп”

5.

Вх. № 1766/23.02.2016 г.
в 16.50 ч.

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД

След като се запознаха със списъка на представените оферти,
председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно
чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Комисията покани лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП, да присъстват при
отварянето им, като ги запозна със състава на комисията, възложените й задачи и
определения срок за работа.
На заседанието присъстваха:
1. г-жа Ивана Георгиева Димова – упълномощен представител на
“Дженерали Застраховане” АД;
2. г-н Костадин Недялков Костадинов – представител на ЗАД “Булстрад
Виена Иншурънс Груп” - лице по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
В присъствието на упълномощения представител на “Дженерали
Застраховане” АД, както и на другото присъстващо лице при условията на
чл. 68, ал. 3 от ЗОП, председателят на комисията отвори офертите по реда на
постъпването им и оповести предложените от участниците цени за изпълнение
на обществената поръчка.
Приложение № 2 – “Предлагана цена” и Приложение № 3 – “Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на офертите на всички участници, с
изключение на офертата на “Дженерали Застраховане” АД бяха подписани от
единствения упълномощен представител на участниците – г-жа Ивана Георгиева
Димова.
С извършване на горните действия, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Следващото заседание на комисията беше насрочено за 18.03.2016 г. –
14.00 часа.
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На 18.03.2016 г. от 14.00 часа, комисията определена със Заповед
№ 175/22.10.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и
военно-почивно дело”, в състав:
Председател: Вяра Тодева – началник на отдел “Обществени поръчки и
контрол”
Членове:
1. Петър Наков – главен експерт в отдел “Техническо осигуряване и
транспорт”
2. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и
контрол”,
продължи своята работа на закрито заседание.
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти:
1.
Участникът ЗАД “ОЗК - Застраховане” е представил оферта с
вх. № 1733/23.02.2016 г., при разглеждането на която комисията констатира, че
същата отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Участникът “Дженерали Застраховане” АД е представил оферта с вх.
№ 1735/23.02.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира
следното:
Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката (посочена в
Приложение № 3 “Ценово предложение”) е в размер на 15 278,26 (петнадесет
хиляди двеста седемдесет и осем и 0,26) лв. без ДДС. При проверка на
представеното към ценовото предложение Приложение № 1 беше констатирано,
че сумата от застрахователните премии с включен 2% данък по ЗДЗП е 15 072,63
(петнадесет хиляди и седемдесет и два и 0,63) лв. с включен данък по ЗДЗП.
Следователно, при правилно изчисление на общата стойност на офертата, се
стига до промяна в крайната предложена цена. Получава се обща сума на
застрахователните премии с включен 2 % данък по ЗДЗП, която е различна от
посочената в ценовото предложение, което представлява промяна на офертата. В
случая става въпрос за сборна грешка при изчисляване на общата сума на
застрахователните премии, която ако би била поправена, би се нарушило както
изискването за равнопоставеност на всички участници, така и забраната за
промяна на ценовото предложение. В приложения към Публичната покана
образец на Приложение № 3 “Ценово предложение” е посочено, че предлаганата
обща цена представлява сумата от застрахователните премии за отделните МПС
от Приложение № 1 “Списък на МПС в ИА “Военни клубове и военно-почивно
дело”. В случая именно общата цена, т.е. крайното ценово предложение е
предмет на оценка, поради което неправилното й изчисляване означава, че
ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя
условия, а това от своя страна е основание за отстраняване от участие.
Предвид това, че участникът “Дженерали Застраховане” АД е
представил ценово предложение, при което общата цена /премия/ не е
правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия не отговаря
на изискванията на Възложителя. Предвид горната констатация, на
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основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните правила за планиране и
организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени
поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и
поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът
“Дженерали Застраховане” АД да бъде отстранен от по-нататъшно
участие в обществената поръчка.
3. Участникът ЗД “ЕВРОИНС” АД е представил оферта с
вх. № 1738/23.02.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията
констатира следното:
В чл. 3, ал. 1 от Раздел “Клауза “А” – Пълно Каско” от представените от
участника “Клаузи към Общите условия на “Застрахователно дружество
“Евроинс” АД за застраховка “Каско на МПС” е посочено, че “Задължително
изискване по тази клауза за началото и за целия срок на действие на
застрахователния договор е застрахованото МПС да бъде обезопасено с
действащи самостоятелно като отделни и напълно независими едно от друго
като действие и като включване и изключване от действие охранителни
средства:
а) имобилайзер;
б) сигнално-охранителна система (аларма)
в) активна индикация (чрез устройство за активна защита)”
В техническата спецификация към публичната покана, не е посочено, че
всички автомобили, предмет на застраховка “Каско” през 2016 г. са обезопасени
с действащи самостоятелно като отделни и напълно независими едно от друго
като действие и като включване и изключване от действие охранителни
средства: имобилайзер; сигнално-охранителна система (аларма); активна
индикация (чрез устройство за активна защита). Следва да се има предвид, че
общите условия на изпълнителя са неразделна част от проекта на договор –
Приложение № 7 към Публичната покана.
Предвид това, че в чл. 3, ал. 1 от Раздел “Клауза “А” – Пълно Каско” от
представените от участника “Клаузи към Общите условия на
“Застрахователно дружество “Евроинс” АД за застраховка “Каско на
МПС” е посочено, че задължително изискване по тази клауза за началото и
за целия срок на действие на застрахователния договор е застрахованото
МПС да бъде обезопасено с действащи самостоятелно като отделни и
напълно независими едно от друго като действие и като включване и
изключване от действие охранителни средства: имобилайзер; сигналноохранителна система (аларма); активна индикация (чрез устройство за
активна защита), комисията прие, че офертата на същия не отговаря на
изискванията на Възложителя, тъй като автомобилите от списъка на
моторните превозни средства в ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
подлежащи на застраховка “Каско” през 2016 г. не са обезопасени с
посочените охранителни средства. Предвид горната констатация, на
основание чл. 40, ал. 8 ,т. 2 от Вътрешните правила за планиране и
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организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени
поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и
поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът
ЗД “ЕВРОИНС” АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
обществената поръчка.
4. Участникът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е представил оферта
с вх. № 1763/23.02.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията
констатира следното:
В представената от участника Техническа оферта, представляваща
приложение към Техническото предложение за изпълнение на поръчката
(Приложение № 4 от офертата), в точка “Допълнителни преференции /бонуси/” е
посочено, че не се изисква наличие на алармена система, като задължително
условие за сключване на застраховка по клаузи включващи рисковете “Кражба”
и “Грабеж”, в случай че на автомобилите са монтирани устройства за блокиране
на запалването (имобилайзери). В техническата спецификация към публичната
покана, не е посочено, че всички автомобили в ИА “Военни клубове и военнопочивно дело” подлежащи на застраховка “Каско” през 2016 г. са снабдени с
аларма или имобилайзер.
Предвид това, че в Техническата оферта на участника ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп”, същият е посочил че не се изисква наличие на
алармена система, като задължително условие за сключване на застраховка
по клаузи включващи рисковете “Кражба” и “Грабеж”, в случай че на
автомобилите са монтирани устройства за блокиране на запалването
(имобилайзери), комисията прие, че офертата на същия не отговаря на
изискванията на Възложителя, тъй като не всички автомобили от списъка
на моторните превозни средства в ИА “Военни клубове и военно-почивно
дело” подлежащи на застраховка “Каско” през 2016 г. имат монтирани
алармена система или имобилайзер. Предвид горната констатация, на
основание чл. 40, ал. 8 , т. 2 от Вътрешните правила за планиране и
организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени
поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и
поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” да бъде отстранен от понататъшно участие в обществената поръчка.
5. Участникът ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е представил оферта с вх.
№ 1766/23.02.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира
следното:
В представената от участника Техническа оферта, представляваща
приложение към Техническото предложение за изпълнение на поръчката
(Приложение № 4 от офертата), в част “Необходими документи при представяне
на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение” е посочено:
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“...............
комплект ключове и устройства за управление на алармена система и/или
имобилайзер”
В техническата спецификация към публичната покана, не е посочено, че
всички автомобили в ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” подлежащи
на застраховка “Каско” през 2016 г. са снабдени с аларма или имобилайзер,
поради което, при представяне на претенция за изплащане на застрахователно
обезщетение не е възможно за всички автомобили от Приложение № 1 “Списък
на МПС в ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” подлежащи на
застраховка “Каско” през 2016 г. да бъде представена алармена система и/или
имобилайзер”.
Предвид това, че в Техническата оферта на участника ЗК „ЛЕВ ИНС”
АД, същият е посочил че при представяне на претенция за изплащане на
застрахователно обезщетение” е необходимо да бъдат представени
комплект ключове и устройства за управление на алармена система и/или
имобилайзер”, комисията прие, че офертата на същия не отговаря на
изискванията на Възложителя, тъй като не всички автомобили от списъка
на моторните превозни средства в ИА “Военни клубове и военно-почивно
дело” подлежащи на застраховка “Каско” през 2016 г. имат монтирани
алармена система или имобилайзер и не я допуска до оценяване. Предвид
горната констатация, на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от Вътрешните
правила за планиране и организация на провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно
дело”, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени
поръчки и поддържането на профила на купувача, комисията предлага
участникът ЗК „ЛЕВ ИНС” АД да бъде отстранен от по-нататъшно
участие в обществената поръчка.
ІІ. Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка и
класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя
по критерия „най-ниска цена”:
Участникът ЗАД “ОЗК - Застраховане” е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 8 536,81 (осем хиляди петстотин тридесет и шест и 0,81)
лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП.
ІІІ. Класиране на офертите:
№

КАНДИДАТ

ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП

1.

ЗАД “ОЗК Застраховане”

8 536,81 лв.
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Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на застраховка “Каско” на МПС, собственост на ИА “Военни
клубове и военно-почивно дело” предлага за изпълнител на обществената
поръчка ЗАД „ОЗК - Застраховане” с подадена оферта с вх. № 1733/23.02.2016
г. с предложена цена: 8 536,81 (осем хиляди петстотин тридесет и шест и 0,81)
лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП.
Комисията проведе 2 (две) заседания - на 24.02.2015 г. и на 18.03.2016 г. за
разглеждане и оценка на получените оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата процедура.
Председател:
Вяра Тодева .................../п/...................
Членове:
Петър Наков ................../п/...................
Сребрина Данова ............../п/.................

7

