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Изх.№.21913./30.12.2016г. 

 

УТВЪРЖДАВАММ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                                                 /п/ 

ПЕТЪР МАНОЛОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка на стойност по  

чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Застраховка на сгради, ползвани и 

управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ 
 

 

На 28.12.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№1833/28.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИА ВКВПД г-н Петър Манолов 

- Възложител, в състав: 

Председател: Снежана Караиванова – главен експерт в отдел  „Обществени 

поръчки”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд”;   

Членове: 1. Невена Атанасова – началник в отдел „Бюджет“ в дирекция 

„Финанси“; 

2. Елеонора Бонева – главен експерт в отдел „Управление на 

държавната собственост”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен 

фонд”, се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване 

на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на сгради, 

ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 15.12.2016 г. в профила на купувача на 

интернат адрес -  http://www.militaryclubs.bg/node/720, е публикувана обява за 

събиране на оферти с изх. № 20898/07.12.2016 г. за горепосочената обществена 

поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 22.12.2016 година. На 

същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана 

“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD № 9059994. Тъй като на 22.12.2016 г. до 

17:30 часа са получени 2 (два) броя оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП е 

удължен срока за получаване на офертите до 27.12.2016 г. 17:30 часа.  

http://www.militaryclubs.bg/
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Председателят на комисията получи постъпилите 2 (две) оферти с Приемо-

предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 28.12.2016 г. е получил 

от отдел „Административно обслужване, канцелария и архив” 2 (два) броя оферти, 

подадени за обществена поръчка с предмет: „Застраховка на сгради, ползвани и 

управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.  

 

І. Председателят на комисията оповести представените на комисията 

оферти по реда на тяхното постъпване: 

 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. Вх. № 15065/22.12.2016 г., 10:11 ч. ЗАД „ОЗК -ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 

2.  Вх. № 15087/22.12.2016 г., 14:56 ч. ЗД “ЕВРОИНС“ АД 

  

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

 

Председателят на комисията отвори офертите на участниците по реда на 

тяхното постъпване и обяви ценовите им предложения. 

 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 

следващото закрито заседание да се проведе на 29.12.2016 г. – 15:00 часа. 

 

I. На 29.12.2016 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за 

разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка.  

 

1. Участникът ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, е 

представил оферта с вх.. № 15065/22.12.2016 г., 10:11 ч. При разглеждане на 

офертата, комисията констатира, че документите и информацията съответстват с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

2. Участникът ЗД “ЕВРОИНС“ АД,  ЕИК 121265113 е представил оферта с 

вх. № 15087/22.12.2016 г., 14:56 ч. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  
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II. След извършване на горните действия, комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на 

офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя. 

 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ЗАД 

“ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД е изготвено съгласно Техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя и комисията го допуска до оценяване. 

 

2. При разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участника ЗД “ЕВРОИНС“ АД, комисията констатира, следното: 

 

2.1. В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, с предмет:  

„Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело“ /точка 3/, както и в проекта на застрахователна полица 

/точка 4/ е посочено: „Местонахождение на имуществото: съгласно приложен 

опис“, като опис не е приложен. 

 

2.2. В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, в точка 11 е 

посочено, че „ЗД “ЕВРОИНС“ АД ще издаде застрахователна полица за 

застраховката в срок до 2 /два/ работни дни от сключване на договор, като 

датата на влизане в сила на застрахователната полица няма да бъде преди 

00:00 часа на 01.01.2016 г.“, което е в противоречие с изискванията на 

възложителя за застраховане на сградите от 01.01.2017 г. 
 

2.3. В Проекта на застрахователна полица, в точка 4 е посочено, че общата 

сума за всички имущества е 17 011 884,55 лева (седемнадесет милиона 

единадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири и 0,55) лева, което е в 

противоречие с изискванията на възложителя, а именно балансовата стойност 

на сградите, които следва да се застраховат са на стойност 174 011 884,55 лева.  

 

Предвид това, че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

на ЗАД “ЕВРОИНС“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, комисията прие, че офертата на участник ЗАД 

“ЕВРОИНС“, не отговаря на изискванията на Възложителя и на основание 

чл. 107, т. 2 б.”а” от ЗОП, комисията предлага участника ЗАД “ЕВРОИНС“, 

да бъде отстранен от обществената поръчка.  

 

 

При оценяването на офертите беше приложен предварително обявения 

критерий за оценка на офертите, а именно: критерия „най-ниска цена”.  
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ІІІ. 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 25 558,87 (двадесет и пет хиляди петстотин петдесет и осем 

и 0,87) лв. без ДДС с 2% данък по ЗДЗП. 

 

IV.  Класиране на офертите: 

 

 

№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

1. 
ЗАД “ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 
25 558,87 лв. 

 

Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани чрез 

обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на сгради, 

ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“- 
предлага за изпълнител на обществената поръчка, класираният на първо място 

участник - ЗАД “ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с оферта с вх. № 15065/ 

22.12.2016 г., и с предложена цена 25 558,87 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин 

петдесет и осем и 0,87) лв. без ДДС с 2% данък по ЗДЗП. 

 

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 обществена поръчка. 

 

Председател:  Снежана Караиванова: .............../п/........................... 

 

Членове: 1. Невена Атанасова: ...................../п/.....................  

                  

       2. Елеонора Бонева: ................../п/.......................... 


