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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 235/13.12.2016 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 208/04.11.2016 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, за откриване на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на 

застрахователни услуги по отношение на стопанисваните от ДП БСТ автомобили“, с прогнозна стойност 

120 000 лв. без ДДС и предвид Доклад вх. № 01-04-1778/13.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед 

№ 232/12.12.2016 г. Изпълнителния директор на ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на 

профила на купувача на адрес: http://profile.toto.bg/19ce755b190bdd9beda33619698015d2  

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Резултатите от проведения предварителен подбор: 

1. Участникът ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с оферта с вх. № 02-01-

1752/09.12.2016 г., е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания - към личното състояние и 

техническите и професионални способности, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

2. Участникът ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с оферта с вх. № 02-01-1759/09.12.2016 г., е 

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания - към личното състояние и техническите и 

професионални способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е 

установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор.  

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП, подбор на участниците, чиито 

оферти са допуснати до разглеждане не е извършван, а именно: 

- Участник ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ с оферта с вх. № 02-

01-1753/09.12.2016г. 

- Участник „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД с оферта с вх. 

№ 02-01-1755/09.12.2016г. 

- Участник „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с оферта с вх. № 02-01-

1763/09.12.2016г. 

 

II. Отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване: 

1. Участник ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с оферта с вх. № 02-01-

1751/09.12.2016 г. 

Мотиви: Представеното от този участник предложение за изпълнение на поръчката /част 

от техническото му предложение/ е попълнено съобразно образеца от Документацията 

за участие, но не съответства 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; 

http://profile.toto.bg/19ce755b190bdd9beda33619698015d2
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- 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; 

- 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.“  

Горепосочените недостатъци на направеното предложение за изпълнение на поръчката, 

обуславят че 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, участникът ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с оферта 

вх. № 02-01-1751/09.12.2016 г. се отстранява от процедурата поради представяне на 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

2. Участник „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с вх. № 02-01-

1756/09.12.2016г. 

Мотиви: Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката /част от 

техническото му предложение/ не съответства с всички изисквания на възложителя, а 

именно: 

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

оглед на автомобили, са посочени само самите населени 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.“  

Представеното от този участник ценово предложение, съдържащо предложението 

относно цената за придобиване, не съответства с поставените от възложителя 

изисквания, а именно: 
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- 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. Изрично в Обявлението за настоящата поръчка е посочен 

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 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 

поръчката, 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.  

Горепосочените недостатъци на направеното предложение за изпълнение на поръчката, 

обуславят че 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, участникът „ДЗИ – 

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с оферта вх. № 02-01-1756/09.12.2016г. се отстранява от 

процедурата поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

III. Класирането на участниците: 

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

която е предложил най-ниска цена - 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, за първия 12-месечен период на действие на 

договора - 34 897.29 /тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и 

двадесет и девет стотинки/ лева с вкл. данък по ЗДЗП; 
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2. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД с оферта с вх. № 02-01-1759/09.12.2016 г., с която е 

предложил най-ниска цена - 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, за първия 12-месечен период на действие на 

договора - 35 490.63 /тридесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет лева и 

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

 

IV. Наименованието на участника, избран за изпълнител: 

ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1752/09.12.2016 г., с която е 

предложил най-ниска цена - 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, за първия 12-месечен период на действие на 

договора - 34 897.29 /тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и 

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

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в 

десет дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. 

София – п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// 

www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в 

процедурата. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………………………… 

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

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