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ПРОТОКОЛ № 1 

12.12.2016 г. 

 

Във връзка с Решение № 208/04.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги по 

отношение на стопанисваните от ДП БСТ автомобили“ и в изпълнение на Заповед 

№232/12.12.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП 

вр. чл. 61, т.1 и т. 2 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ - председател 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член 

3. Камелия Стойнева-Дукова – Заместник-главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член 

 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 12.12.2016 г. и започна своята работа в 10.05 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 

от ЗОП. Председателят на комисията изиска, а присъстващите лица – представители на 

участниците, се легитимираха в съответствие с предварително посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка, както и се вписаха в Присъствен списък /приложен към настоящия 

протокол/. На отварянето на подадените оферти присъстват представители на участниците: 

ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД и „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД. Не 

присъстват представители на средствата за масово осведомяване. 

 

В 10.10 часа започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително 

предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите: 

 

1. ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД 

вх. № 02-01-1751/09.12.2016 г.  

Офертата е внесена от Георги Янев в 12.50 часа 

 

2. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД  

вх. № 02-01-1752/09.12.2016 г.  

Офертата е внесена от Павел Попов в 13.35 часа 

 

3. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 

вх. № 02-01-1753/09.12.2016г.  

Офертата е внесена от Яна Николчева в 14.57 часа 

 

4. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД 

вх. № 02-01-1755/09.12.2016г.  

Офертата е внесена от Михаил Динчев в 15.23 часа 

 

5. „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД 

вх. № 02-01-1756/09.12.2016г.  

Офертата е внесена от Явор Рахнев в 15.38 часа 
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6. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД 

вх. № 02-01-1759/09.12.2016г.  

Офертата е внесена от Христо Миков в 16.03 часа 

 

7. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 

вх. № 02-01-1763/09.12.2016г.  

Офертата е внесена от Людмила Андонова в 16.45 часа 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: 

ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с вх. № 02-01-1751/09.12.2016 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за оценка на офертите: 

най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, 

предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за 

период от 12 месеца, а именно: 46 053.27 лв. След това се пристъпи към подписване на 

техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на комисията и се 

предложи на присъстващия представител на участника „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

АД да ги подпише, който извърши това.  

 

2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с вх. № 02-01-1752/09.12.2016 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено /документът по т. 8 от част втора се установи че е с повече на 

брой страници от посоченото – 15 вместо 6/. Комисията отвори представения плик 

"Предлагани ценови параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за 

оценка на офертите: най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички 

видове застраховки, предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък 

№ 1 автомобили, за период от 12 месеца, а именно: 34 897.29 лв. След това се пристъпи към 

подписване на техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на 

комисията и се предложи на присъстващите представители на участниците да ги подпишат 
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– представителя на ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД подписа техническото и 

ценово предложение, а представителя на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД подписа 

ценовото предложение.  

 

3. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ с вх. № 02-01-1753/09.12.2016г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за оценка на офертите: 

най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, 

предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за 

период от 12 месеца, а именно: 45 962.24 лв. След това се пристъпи към подписване на 

техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на комисията и се 

предложи на присъстващите представители на участниците да ги подпишат – 

представителите и на двамата присъстващи участника отказаха да подпишат техническото 

предложение, но и двамата подписаха ценовото предложение.  

 

4. Действия и констатации относно отварянето на офертата на 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД с вх. № 02-01-

1755/09.12.2016г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за оценка на офертите: 

най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, 

предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за 

период от 12 месеца, а именно: 42 629.55 лв. След това се пристъпи към подписване на 

техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на комисията и се 

предложи на присъстващите представители на участниците да ги подпишат – 

представителите и на двамата присъстващи участника отказаха да подпишат техническото 

предложение, но и двамата подписаха ценовото предложение.  
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5. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ДЗИ-ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с вх. № вх. № 02-01-1756/09.12.2016г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за оценка на офертите: 

най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, 

предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за 

период от 12 месеца, а именно: 99 471.76 лв. След това се пристъпи към подписване на 

техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на комисията и се 

предложи на присъстващите представители на участниците да ги подпишат – 

представителите и на двамата присъстващи участника отказаха да подпишат техническото 

предложение, но и двамата подписаха ценовото предложение.  

 

6. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД 

с вх. № 02-01-1759/09.12.2016г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за оценка на офертите: 

най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, 

предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за 

период от 12 месеца, а именно: 35 490.63 лв. След това се пристъпи към подписване на 

техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на комисията и се 

предложи на присъстващите представители на участниците да ги подпишат – 

представителите и на двамата присъстващи участника отказаха да подпишат техническото 

предложение, но и двамата подписаха ценовото предложение.  

 

7. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с вх. № 02-01-1763/09.12.2016г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 



5 
 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по показателя за оценка на офертите: 

най-ниската предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, 

предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за 

период от 12 месеца, а именно:38 748.35 лв. След това се пристъпи към подписване на 

техническото и ценовото предложение на участника от тримата членове на комисията и се 

предложи на присъстващия представител на участника ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И 

ЗДРАВЕ“ АД да ги подпише – същият отказа да подпише техническото предложение, но 

подписа ценовото предложение.  

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.25 часа на 12.12.2016 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо пет страници. 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък, към които са приложени 2 бр. пълномощни за 

присъстващите лица, представляващи участници.  

 

Комисия съгласно Заповед № 232/12.12.2016 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

……………………………..       ………………………… 

Рада Гьонова, председател        Светла Николова, член 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/             /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

………………………….           

Камелия Дукова, член           

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 
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ПРОТОКОЛ № 2 

12.12.2016 г. 

 

Във връзка с Решение № 208/04.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги по 

отношение на стопанисваните от ДП БСТ автомобили“ и в изпълнение на Заповед 

№232/12.12.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП 

вр. чл. 61, т. 3 - т. 7 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член 

3. Камелия Стойнева-Дукова – Заместник-главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член 

 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 12.12.2016 г. за провеждане на закрито заседание и започна своята работа в 12.30 часа, 

след проведеното в същия ден публично заседание в периода 10.10 – 11.25 часа, на което 

поетапно: 

1. разгледа представените оферти и оцени, съгласно избрания критерий за възлагане, тези 

от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 

2. разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място. 

 

I. Действия и констатации относно разглеждане на представените оферти от 

участниците и определяне на тези от тях, които съответстват на предварително 

обявените условия, по реда на подаването им: 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: 

ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с вх. № 02-01-1751/09.12.2016 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, с нотариална заверка на подписите на упълномощителя; 

б) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, но не съответстващо с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя, а именно: 

- в изброените от участника градове, в които са налични офиси и технически център за оглед 

на автомобили, не фигурира гр. Велинград, а същият е посочен като минимално изискуем 

такъв в техническите спецификации към Документацията за участие – т. I – 7, т. II – 8 и т. 

III – 7; 

- в р. III от предложението за изпълнение на поръчката „предлагани условия за изпълнение 

на застраховката „Злополука“ на лицата в МПС“, липсва направено предложение по т. 4 

„Предложение за определяне на обезщетенията за застраховка „Злополука“ на местата в 

МПС“, а такова е посочено, че следва да се направи от участника в техническите 

спецификации към Документацията за участие – т. III – 4; 
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- в изготвения от Възложителя образец на предложение за изпълнение на поръчката, 

приложен към Документацията за участие, в края, е посочено, че от участниците се очаква 

да представят: „Като приложения към настоящото се изготвят и представят списъци на 

застрахованите автомобили, с посочване за всеки автомобил индивидуалните 

застрахователни условия – застрахователна сума/покритие и др. 

Прилагат се и Общите и специални условия за съответния вид застраховка“. 

Такива документи не са намерени налични, нито информацията от тях се съдържа в друг 

документ от офертата на този участник, а съгласно част IV, т. 4. Общи изисквания при 

изготвяне и представяне на офертата, т. 4.1. „Офертата се изготвя от участника в 

съответствие със ЗОП, ППЗОП и като се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“, р. 6 Изисквания към документите, т. 6.1. „Всички образци които се 

съдържат в документацията за възлагане на обществената поръчка са задължителни и 

участниците следва да се придържат точно към тях при изготвяне на офертата си.“  

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. 

 

Членовете на комисията считат, че поради горепосочените в т. 1, б) недостатъци на 

направеното предложение за изпълнение на поръчката, представената оферта на 

участника ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, е в нарушение на чл. 101, ал. 

5 ЗОП връзка с част I. Обект и предмет на обществената поръчка. Технически 

спецификации на поръчаката, р. 2 Технически спецификации на поръчката, т. I – 7, т. 

II – 8 и т. III – 4 и 7 и част IV, т. 4. Общи изисквания при изготвяне и представяне на 

офертата, т. 4.1. и р. 6 Изисквания към документите, т. 6.1. от Документацията за 

участие, с оглед на което и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, предлагат участникът 

ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с оферта вх. № вх. № 02-01-1751/09.12.2016 

г. да бъде отстранен, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с вх. № 02-01-1752/09.12.2016 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 
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а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД отговаря на предварително обявените 

условия.  

 

3. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ с вх. № вх. № 02-01-1753/09.12.2016г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) 2 броя документи за упълномощаване, с нотариална заверка на подписите на 

упълномощителя; 

б) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

д) 2 бр. декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо – попълнени съобразно образеца от Документацията за участие и 

подписани от представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ отговаря на 

предварително обявените условия.  

 

4. Действия и констатации относно отварянето на офертата на 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД с вх. №№ вх. № 02-01-

1755/09.12.2016г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнени съобразно образеца от Документацията за участие и подписани от 

представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД отговаря на 

предварително обявените условия.  

 

5. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ДЗИ-ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с вх. № вх. № 02-01-1756/09.12.2016г.: 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, с нотариална заверка на подписите на упълномощителя; 

б) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено в образеца от Документацията за 

участие, но не съответстващо с всички изисквания на възложителя, а именно: 
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- в изброените от участника градове, в които са налични офиси и технически център за оглед 

на автомобили, са посочени само населените места, без да са посочени точни адреси и лица 

за контакти, както е указано в приложения към Документацията за участие образец на 

техническо предложение: „Разполагаме с офиси и технически център за оглед на 

автомобили в градовете: …………/изброяват се населените места, като се посочва и 

точен административен адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес/“. Съгласно 

част IV, т. 4. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата, т. 4.1. „Офертата 

се изготвя от участника в съответствие със ЗОП, ППЗОП и като се придържа точно 

към обявените от Възложителя условия“, р. 6 Изисквания към документите, т. 6.1. „Всички 

образци които се съдържат в документацията за възлагане на обществената поръчка са 

задължителни и участниците следва да се придържат точно към тях при изготвяне на 

офертата си.“  

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, но не 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания, а именно: 

- предложена е обща стойност на застрахователната премия за застраховките „Каско” на 

МПС, „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука“ на местата в МПС по 

отношение на МПС-тата, посочени в Списъка, приложен към Документацията за участие: в 

размер на: 99 471.76 /деветдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 

седемдесет и шест стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП, за първия 12-месечен период на 

действие на договора. Декларирано е, че за втората година от действието на договора, в 

случай че участникът бъде определен за изпълнител, застрахователните премии за 

застраховките, предмет на настоящата поръчка, по отношение на автомобилите, включени 

в Списъка към Документацията за участие, ще бъдат определени съгласно приложимите за 

тях действащи правила, на стойност не по-висока от оферираната от нас за първата година, 

но не е посочена точната сума, което логично презюмира, че за втората година от 

действието на договора, застрахователните премии за застраховките, предмет на 

настоящата поръчка, по отношение на автомобилите, включени в Списъка към 

Документацията за участие, ще бъдат на стойност идентична /близка/ с оферираната за 

първата година – 99 471.76 лева с вкл. данък по ЗДЗП. Следователно оферираната от този 

участник сума за изпълнение предмета на поръчката надвишава заложения 

максимален прогнозен бюджет от 120 000 лева с вкл. данък по ЗДЗП. Възложителят 

изрично в Обявлението за настоящата поръчка е посочил срок на поръчката 24 месеца – т. 

II.2.7) Продължителност на поръчката, в месеци; същото е посочено в Документацията за 

участие в част I. Обект и предмет на обществената поръчка. Технически спецификации на 

поръчаката, р. 1 Обект и предмет на обществената поръчка, абзац 9, стр. 5, а с попълването 
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си на образеца на техническо предложение, участникът също е декларирал, че ще изпълнява 

поръчката за срок от 2 години /стр. 1/. За предвидения и посочен срок на продължителност 

на поръчката, Възложителят е посочил в Обявлението за поръчката и прогнозираната от 

него стойност за изпълнението й, а именно 120 000 лв. с вкл. данък ЗДЗП – т. II.1.5) 

Прогнозна обща стойност и т. II.2.6) Прогнозна стойност, като изрично в Документацията 

за участие в част I. Обект и предмет на обществената поръчка. Технически спецификации 

на поръчаката, р. 1 Обект и предмет на обществената поръчка, абзац 10, стр. 6, е записано, 

че това е предвиденият максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката.  

 

Членовете на комисията считат, че поради горепосочените в т. 1, б) и т. 2 недостатъци 

на направеното предложение за изпълнение на поръчката, представената оферта на 

участника „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, е в нарушение на чл. 101, ал. 5 ЗОП 

връзка с част I. Обект и предмет на обществената поръчка. Технически спецификации 

на поръчаката, р. 1 Обект и предмет на обществената поръчка, максимален финансов 

ресурс за изпълнение на поръчката и част IV, т. 4. Общи изисквания при изготвяне и 

представяне на офертата, т. 4.1., р. 6 Изисквания към документите, т. 6.1. във връзка 

с Образец № 4 от Документацията за участие, с оглед на което и на основание чл. 107, 

т. 2, б. „а“ ЗОП, предлагат участникът „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с 

оферта вх. № 02-01-1756/09.12.2016г. да бъде отстранен, поради представяне на оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

6. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с 

вх. №№ вх. № 02-01-1759/09.12.2016г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, с нотариална заверка на подписите на упълномощителя; 

б) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

в) 3 бр. декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнени 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписани от представляващите 

участника лица; 

г) 3 бр. декларации за срока на валидност на офертата – попълнени съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписани от представляващите участника лица; 

г) 3 бр. декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо – попълнени съобразно образеца от Документацията за участие и 

подписани от представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 
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поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД отговаря на предварително обявените условия.  

 

 

7. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с вх. №. № 02-01-1763/09.12.2016г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, с нотариална заверка на подписите на упълномощителя; 

б) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие и 

съответстващо с поставените от възложителя изисквания. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД отговаря на предварително 

обявените условия. 

 

 

II. Оценка съгласно избрания критерий за възлагане на тези от представените 

оферти, които съответстват на предварително обявените условия: 

С оглед констатациите по т. I по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена – обща цена за предоставяне на всички видове 

застраховки, предмет на настоящата поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 

автомобили, за период от 12 месеца.  

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка, по посочения 

критерий най-ниска предложена цена - обща стойност на застрахователната премия за 

застраховките „Каско” на МПС, „Гражданска отговорност” на автомобилистите и 
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„Злополука“ на местата в МПС по отношение на МПС-тата, посочени в Списъка, приложен 

към Документацията за участие, за първия 12-месечен период на действие на договора, са 

както следва: 

1. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - 34 897.29 /тридесет и четири хиляди 

осемстотин деветдесет и седем лева и двадесет и девет стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

2. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - 45 962.24 /четиридесет и пет 

хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ лева с вкл. данък 

по ЗДЗП 

3. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ - 42 629.55 /четиридесет и 

две хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/ лева с вкл. данък 

по ЗДЗП 

4. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД - 35 490.63 /тридесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет 

лева и шестдесет и три стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

 

5. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - 38 748.35 /тридесет и осем хиляди 

седемстотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

 

С оглед това, предложенията на участниците се подреждат както следва: 

1. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - 34 897.29 /тридесет и четири хиляди 

осемстотин деветдесет и седем лева и двадесет и девет стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

2. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД - 35 490.63 /тридесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет 

лева и шестдесет и три стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

3. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - 38 748.35 /тридесет и осем хиляди 

седемстотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

4. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ - 42 629.55 /четиридесет и 

две хиляди лева шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/ лева с вкл. 

данък по ЗДЗП 

5. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - 45 962.24 /четиридесет и пет 

хиляди лева деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ лева с вкл. 

данък по ЗДЗП 

 

Комисията извърши пресмятания за установяване наличието на основание за прилагането 

на чл. 72 ЗОП, но не констатира да има предложение в офертата на участник, свързано с 

цената, което подлежи на оценяване и да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка. 

 Участник 

по ред на 

подаване  

Предложение 

на участника 

Средно-аритметична цена на 

останалите участници, намалена 

с 20% 

1  Не се оценява   

2 34 897,29 лв. 32 566,15 лв. 

3 45 962,24 лв. 30 353,16 лв. 

4 42 629,55 лв. 31 019,70 лв. 

5  Не се оценява   

6 35 490,63 лв. 32 447,49 лв. 

7 38 748,35 лв. 31 795,94 лв. 
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общо 197 728,06 лв.  
 

 

III. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до 

установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор на двама участници и класирането им: 

След извършеното по-горе оценяване в т. II, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо получените оценки е следната: 

1. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - 34 897.29 /тридесет и четири хиляди 

осемстотин деветдесет и седем лева и двадесет и девет стотинки/ лева с вкл. данък 

по ЗДЗП 

2. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД - 35 490.63 /тридесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет 

лева и шестдесет и три стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

3. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД - 38 748.35 /тридесет и осем хиляди 

седемстотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП 

4. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ - 42 629.55 /четиридесет и 

две хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/ лева с вкл. данък 

по ЗДЗП 

5. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ - 45 962.24 /четиридесет и пет 

хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ лева с вкл. данък 

по ЗДЗП 

 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 7 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците ЗАД 

„ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, при което се констатира следното: 

 

1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с вх. № 02-01-1752/09.12.2016 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е 

подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 
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- към личното състояние и техническите и професионални способности на ЗАД „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, бе установено че същият е представил документи, без в тях да 

има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било 

несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор.  

 

2. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с вх. № 

02-01-1759/09.12.2016 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е 

подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващите участника лица. 

4. Участникът е представил и други, неизискуеми документи 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние и техническите и професионални способности на ЗК „ЛЕВ 

ИНС“ АД, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор.  

 

С оглед горните констатации в т. III – 1 и III – 2 и предвид чл. 61, т. 7 ППЗОП, комисията 

няма да разглежда документите, представени по чл. 39, ал. 2 ППЗОП на останалите 

участници в процедурата, чиито оферти са оценени. 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/12.12.2016 г. и в настоящия Протокол № 2/12.12.2016 г., комисията извърши следното 

класиране във възходящ ред, като на първо място класира офертата с най-ниската предложена 

цена – обща цена за предоставяне на всички видове застраховки, предмет на настоящата 

поръчка, по отношение на посочените в Списък № 1 автомобили, за период от 12 месеца.: 

 

1. Оферта на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с вх. № 02-01-1752/09.12.2016 г. 

2. Офертата на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с вх. № 02-01-1759/09.12.2016 г. 
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Комисията приключи закритата част от заседанието си в 16.50 часа на 12.12.2016 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо единадесет страници. 

 

 

Комисия съгласно Заповед № 232/12.12.2016 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

……………………………..             ………………………… 

Рада Гьонова, председател              Светла Николова, член 

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД /      /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД / 

 

 

………………………….           

Камелия Дукова, член           

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД / 

 

 
 


