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П Р О Т О К О Л 
 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) 

 

 

На 23.11.2018 г. в 10.00 часа в заседателната зала в сградата на МБАЛ   

”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.”Христо Ботев” №1 

комисия, назначена със Заповед №  РД-08-471/23.11.2018 г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в състав: 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Пепа Стоянова -  Главен счетоводител при  МБАЛ   „Д-р  

Иван Селимински-Сливен” АД 

 

         ЧЛЕНОВЕ:  1. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при МБАЛ   

                                   „Д-р Иван   Селимински-Сливен” АД; 

                              2. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ „Д-р 

                                  Иван Селимински-Сливен ” АД  
 

 

                 се събра в пълен състав със задача: Разглеждане, оценяване и 

класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл.20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП, обявена с обява № 2018-13, с предмет: „ Предоставяне на застрахователни 

услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД“. 

 

                   Комисията установи, че  

 

                 На основание чл. 20, ал. 3, във връзка с чл. 186 от Закона за 

обществените поръчки Възложителят с обява № 2018-13, е обявил на Профила 

на купувача обществена поръчка с предмет: „ Предоставяне на застрахователни 

услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД“, за която е 

публикувал в Портала за обществени поръчки Информация под № ID 9083026 от 

13.11.2018 г.  

 

             В първоначално определения срок до 16.00 часа на 22.11.2018 г. са 

постъпили четири оферти.  

               

            Председателят на комисията получи от служител в деловодството на 

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, срещу подпис, Списък на 

участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка. 
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За участие в обществената поръчка в определения от Възложителя срок до 

16.00 часа на  22.11.2018 г.  са  подадени  4 /четири/ оферти:  

 

 

1. вх.№ ОПД-05-1 /21.11.2018 г. – 14.40 ч. - – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София; 

 

2. вх.№ ОПД-05-2/22.11.2018 г. – 09.30 ч. - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гр. София; 

 

3. вх.№ ОПД-05-3/22.11.2018 г. – 11.10 ч. - ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД  

гр. София; 

 

4. вх.№ ОПД-05-4/22.11.2018 г. – 14.00 ч. - „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"  

АД - гр.София. 

 

 

        В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от 

ППЗОП, и пристъпиха към отваряне на офертите и проверка за съответствие с 

условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят. 

 

         След проверка на документите им за самоличност и наличието на изрични 

пълномощни, Комисията допусна в публичното и заседание да присъстват 

следните, заявили желание да присъстват, участници или техни упълномощени 

представители:  

 

1. за „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД гр.София – Маргарита Тодорова 

Забунова – упълномощено лице, притежаващ пълномощно от 15.11.2018 г.  

2. за ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – Иван 

Атанасов Иванов – упълномощено лице, притежаващ нотариално заверено 

пълномощно от 13.09.2016 г.  

 

         Копия от пълномощните на представителите  на участниците са приложени 

към настоящия протокол и са неразделна част от него. 

 

         При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за 

масова информация.  

 

         Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни 

опаковки, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на 

възложителя.          

 

 

    Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им и 

обявяване на ценовите предложения на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП. 
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            Комисията констатира следното: 

 
Предложение вх.№ ОПД-05-1 /21.11.2018 г. – 14.40 ч. - – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София 

 

 

          Участникът е представил оферта в запечатан непрозрачен плик с 

посочени адрес и телефон за контакти и обозначени обособените 

позиции, за които участва :  

 

Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”; 

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на 

имущества(медицинска апаратура) 

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал"; 

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 

55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”; 

Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността”; 

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност 

на автомобилистите”; 

Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”. 

 
   Членовете на Комисията отвориха Плика с изискуемите документи, 

установиха, че в него се съдържат документи съгласно изискванията на 
Възложителя  и всички подписаха ценовото и техническото предложение.   

 

    Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника : 
 

по обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”, размер на застрахователната 

премия – 2086,63 лева (две хиляди осемдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) 

без ДДС. 

 

по обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска 

апаратура)“, размер на застрахователната премия – 8060,16 лева  (осем хиляди и 

шестдесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал", размер на застрахователната 

премия – 150300,00  лева (сто и петдесет хиляди и триста лева) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, 

ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, размер на застрахователната премия – 

219,49  лева (двеста и деветнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността”, размер на застрахователната премия – 950,00 

лева (деветстотин и петдесет лева) без ДДС. 
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по обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите”, размер на застрахователната премия – 1530,16 лева (хиляда 

петстотин и тридесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”, размер на застрахователната 

премия – 390,82  лева (триста и деветдесет лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи на представителя на участника 
„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД гр.София да подпише ценовото и 
техническото предложение на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  
АД  гр.София, но той не се възползва от това свое право. 

 
 

Предложение вх.№ ОПД-05-2/22.11.2018 г. – 09.30 ч. - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гр. София 

 

 

          Участникът е представил оферта в запечатан непрозрачен плик с 

посочени адрес и телефон за контакти и обозначена обособената 

позиция, за която участва : 

 

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал"; 

 
   Членовете на Комисията отвориха Плика с изискуемите документи, 

установиха, че в него се съдържат документи съгласно изискванията на 
Възложителя  и всички подписаха ценовото и техническото предложение.   

 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на 
участника : 

 
по обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал", размер на застрахователната 

премия – 53170,56  лева (петдесет и три хиляди сто и седемдесет лева и петдесет и шест 

стотинки) без ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи един от представителите на 
участниците „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД гр.София и ЗАД 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП " АД  гр.София да подпише ценовото 
и техническото предложение на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
ЕВРОИНС” АД гр. София, но те не се възползваха от това свое право. 

 
Предложение вх.№ ОПД-05-3/22.11.2018 г. – 11.10 ч. - ЗАД "ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД гр. София 

 

 

          Участникът е представил оферта в запечатан непрозрачен плик с 

посочени адрес и телефон за контакти и обозначени обособените 

позиции, за които участва :  
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Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”; 

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества 

(медицинска апаратура); 

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал"; 

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 

55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”; 

Обособена позиция № 5  Застраховка „Отговорност на ръководители, 

директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член 

на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен 

Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”; 

Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността”; 

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност 

на автомобилистите”; 

Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”. 

 
   Членовете на Комисията отвориха Плика с изискуемите документи, 

установиха, че в него се съдържат документи, съгласно изискванията на 
Възложителя  и всички подписаха ценовото и техническото предложение.   

 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на 
участника : 

 
по обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”, размер на застрахователната 

премия – 3136,54 лева (три хиляди сто тридесет и шест лева и петдесет и четири 

стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска 

апаратура)“, размер на застрахователната премия – 8221,37 лева  (осем хиляди двеста 

двадесет и един лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал", размер на застрахователната 

премия – 52861,50  лева (петдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 

петдесет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, 

ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, размер на застрахователната премия – 

212,69  лева (двеста и дванадесет лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и 

членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на 

директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или 

Управител, или Прокурист на Дружеството)”, размер на застрахователната премия – 

2295,00 лева (две хиляди двеста деветдесет и пет лева) без ДДС. 
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по обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността”, размер на застрахователната премия – 1040,40 

лева (хиляда и четиридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите”, размер на застрахователната премия – 1639,90 лева (хиляда 

шестотин тридесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”, размер на застрахователната 

премия – 364,65  лева (триста шестдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) без 

ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи един от представителите на 
участниците „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД гр.София и ЗАД 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП " АД  гр.София да подпише ценовото 
и техническото предложение на ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД гр. София, 
но те не се възползваха от това свое право. 

 
 
 

Предложение вх.№ ОПД-05-4/22.11.2018 г. – 14.00 ч. - „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД - гр.София 

 

          Участникът е представил оферта в запечатан непрозрачен плик с 

посочени адрес и телефон за контакти и обозначени обособените 

позиции, за които участва :  

 

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на 

имущества(медицинска апаратура) 

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 

55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”. 

 
   Членовете на Комисията отвориха Плика с изискуемите документи, 

установиха, че в него се съдържат документи съгласно изискванията на 
Възложителя  и всички подписаха ценовото и техническото предложение.   

 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на 
участника : 

 
по обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска 

апаратура)“, размер на застрахователната премия – 8797,50 лева  (осем хиляди 

седемстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

 

по обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, 

ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, размер на застрахователната премия – 

201,49  лева (двеста и един лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС. 

 

Председателят на комисията предложи на представителя на участника 
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София да подпише 
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ценовото и техническото предложение на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"  
АД гр.София, но той не се възползва от това свое право. 

 
 

               След извършване на гореописаните действия приключи публичната 

част от заседанието и работата на комисията продължи при закрити врати за 

проверка на документите на участниците за съответствието им с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 

             Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в 

Търговския регистър, по ЕИК на участниците, копия от които са приложени към 

настоящия протокол. 

 
Предложение вх.№ ОПД-05-1 /21.11.2018 г. – 14.40 ч. - – ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София 

 

        І. Офертата съдържа следните документи : 

 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпечатан и подписан от 

упълномощен представител на участника; 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 - по 

образец, оригинал, за обособени позиции №№ 1,2,3,4,6,7 и 8. 

3.Документ за упълномощаване - нотариално заверено пълномощно на Иван 

Иванов – заверено копие; 

4.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 3 – 

оригинал; 

5. Ценова оферта - Образец № 2 - по образец, оригинал - за обособени позиции 

№№ 1,2,3,4,6,7 и 8; 

6.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП - 

Образец № 4 - 6 бр. – оригинали; 

7.Декларации по чл. 6 ал. 2 от ЗМИП - Образец № 5 - 6 бр. -  оригинали 

8.Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 6 - 2 бр. – 

оригинали; 

9.Общи условия за съответният вид застраховка : 

9.1. Общи условия "Имущество” към комбинирана застрахователна полица – 7 

страници; 

9.2. Общи условия "Електронно оборудване” – 3 страници; 

9.3. Общи условия "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска 

професия”– 4 страници; 

9.4. Общи условия застраховка "Трудова злополука” – 2 страници; 

9.5. Общи условия застраховка "Обща гражданска отговорност” – 9 страници; 

9.6. Общи условия задължителна застраховка " Гражданска отговорност ” – 8 

страници; 

9.7. Общи и специални условия "Каско” – 21 страници; 

10. Разрешение за извършване на застрахователна дейност на територията на 

Република– 1 бр. заверено копие; 
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След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в 

Списъка от обявата, комисията пристъпи към: 

 

 І. Проверка за съответствие с условията за участие 

В представените към офертата декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП от шестте 

членове на Управителния съвет на дружеството е декларирана от тях липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.  

 

ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от Възложителя 

сертификати: 

 

           1. Изискване на Възложителя: Участника в обществената поръчка може 

да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по 

смисъла на ТЗ, което  притежава издадени от компетентен орган и валидни към 

датата на  провеждане на процедурата:  

• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;  

• лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.   

 

        Участникът е представил заверено копие на валидно Разрешение за 

извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г., издадено от 

Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Република 

България, в който са посочени видовете застраховки, за които е представена 

оферта - с което е изпълнил това изискване на Възложителя. 

 

ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изиск-

ванията на Възложителя 

 

            След като разгледа техническото предложение за изпълнение - Образец 

№ 1, в едно с представените общи условия по отделните видове застраховки, 

представени от участника, Комисията установи следното : 

 

    1. За Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”, Обособена позиция 

№ 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура), 

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал", Обособена позиция № 4  

Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса 

за социално осигуряване”, Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща 

гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”, 

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите”, Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”- че те 

са в  съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата 

спецификация от документацията за участие. 
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   2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие 

с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника. 

   3. Ще оцени ценовите предложения на  участника,  като взе предвид, че 

обявеният критерий за възлагане е „Най ниска цена” и пристъпи към 

разглеждане на: 

 

ІV. Ценовото предложение  /Образец № 2/  на участника: 

 
По обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”, размер на застрахователната 

премия – 2086,63 лева (две хиляди осемдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) 

без ДДС. 

 

По обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска 

апаратура)“, размер на застрахователната премия – 8060,16 лева  (осем хиляди и 

шестдесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал", размер на застрахователната 

премия – 150300,00  лева (сто и петдесет хиляди и триста лева) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, 

ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, размер на застрахователната премия – 

219,49  лева (двеста и деветнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността”, размер на застрахователната премия – 950,00 

лева (деветстотин и петдесет лева) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите”, размер на застрахователната премия – 1530,16 лева (хиляда 

петстотин и тридесет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”, размер на застрахователната 

премия – 390,82  лева (триста и деветдесет лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС. 

 

   Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, включваща всички разходи, данъци и такси и 

други разходи по изпълнението й в описания вид и обхват. 

 

В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното 

третиране на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху 

добавената стойност или Закона за данък върху застрахователните премии, то 

предложената от участника застрахователна премия/цена в офертата ще остане 

непроменена. 
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Предложение вх.№ ОПД-05-2/22.11.2018 г. – 09.30 ч. - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гр. София 

 

        І. Офертата съдържа следните документи : 

 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпечатан и подписан от 

изпълнителен директор на дружеството-оригинал; 

2.1.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП от 

членовете на Надзорния съвет - Образец № 4 - 3 бр. – оригинали; 

2.2.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП от 

членовете на Управителния съвет - Образец № 4 - 5 бр. – оригинали; 

2.3.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП от 

Прокуриста - Образец № 4 - 1 бр. – оригинал; 

3.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 3 – 

оригинал; 

4. Разрешение за извършване на застрахователна дейност на територията на 

Република България № 8/15.06.1998 г., издадено от Национален съвет по 

застраховане при Министерски съвет на Република България. – 1 бр. заверено 

копие; 

5. Общи условия на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД по 

застраховка „Професионална отговорност“ / по обособена позиция №3/; 

6.Декларации по чл. 6 ал. 2 от ЗМИП - Образец № 5 - 1 бр. -  оригинал; 

7.Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 6 - 1 бр. – 

оригинал; 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 - по 

образец, оригинал, за обособена позиция № 3; 

9.  Ценово предложение - Образец № 2 - по образец, оригинал - за 

обособенапозиция № 3. 

 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в 

Списъка от обявата, комисията пристъпи към: 

 

 І. Проверка за съответствие с условията за участие 

В представените към офертата декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – 9 броя от 

членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Прокуриста на 

дружеството е декларирана от тях липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 

и 7 от ЗОП.  

 

ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от Възложителя 

сертификати: 

 

           1. Изискване на Възложителя: 

 Участника в обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което  притежава 
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издадени от компетентен орган и валидни към датата на  провеждане на 

процедурата:  

• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;  

• лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.   

 

        Участникът е представил заверено копие на валидно Разрешение за 

извършване на застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г., издадено от 

Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Република 

България, в който са посочени видовете застраховки, за които е представена 

оферта - с което е изпълнил това изискване на Възложителя. 

 

 

ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изиск-

ванията на Възложителя 

 

            След като разгледа техническото предложение за изпълнение - Образец 

№ 1, в едно с представените общи условия по Обособена позиция № 3 

Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари 

и медицински персонал", Комисията установи следното : 

 

    1. За Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на 

лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ - че те са в  

съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация 

от документацията за участие. 

 

    2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие 

с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника. 

   3. Ще оцени ценовото предложение на участника,  като взе предвид, че 

обявеният критерий за възлагане е „Най ниска цена” и пристъпи към 

разглеждане на: 

 

ІV. Ценовото предложение  /Образец № 2/  на участника: 

 

По обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на 

лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", размер на 

застрахователната премия – 53170,56  лева (петдесет и три хиляди сто и 

седемдесет лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС. 

 

   Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, включваща всички разходи, данъци и такси и 

други разходи по изпълнението й в описания вид и обхват. 

 

В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното 

третиране на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху 

добавената стойност или Закона за данък върху застрахователните премии, то 
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предложената от участника застрахователна премия/цена в офертата ще остане 

непроменена. 

 
Предложение вх.№ ОПД-05-3/22.11.2018 г. – 11.10 ч. - ЗАД "ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД гр. София 

 

 

        І. Офертата съдържа следните документи : 

 

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпечатан и подписан от 

двама изпълнителни директори на дружеството-оригинал; 
2. Декларация за липса обстоятелства по чл. 54, т. 1 -5 о 7 от ЗОП-Образец № 4 
от четиримата членове на Съвета на директорите – 1 бр.- оригинал; 
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по 
образец №3 – бр. - оригинал; 
4. Лиценз за извършване на застрахователна дейност – заверено  копие; 
5.  Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Образец № 5– 1 бр.- оригинал; 
6.  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за  икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим - по Образец № 6– 1 бр.- оригинал; 
7. Техническо предложение по Образец № 1 за обособени позиции №№ 
1,2,3,4,5,6,7 и 8; 
8. Общи условия по застраховка „Пожар и природни бедствия” 
9. Общи условия по застраховка „Щети на имуществото” Секция V:“Застраховка 
на електронно оборудване” 
10. Общи условия по застраховка „Професионална отговорност" 
секция IV: „Отговорност на лекари, стоматолози и медицински 
персонал” 
11. Общи условия по застраховка „Обща гражданска отговорност” 
Секция IV: Отговорност на ръководители и длъжностни лица 
12. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите 
за риска „трудова злополука”, приета с ПМС № 24/06.02.2006г.; 
Уточнение: Във връзка с искането Ви за Общи условия но задължителна застраховка 
за риск «Трудова злополука», участникът уведомява, че при сключването на 
застраховката и изплащане на застрахователните обезщетения са приложими 
разпоредбите на. Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „ трудова злополука ”, приета с ПМС № 24/06.02.2006г., 
поради което ЗАД «ОЗК-Застраховане» АД, няма и не прилага Общи условия по 
задължителна застраховка за риск « Трудова злополука» 
13. Общи условия по застраховка „Каско на СПС” 
14.Извлечение от Кодекса за застраховането за задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите; 
Уточнение: Във връзка с изискване да се предостави и Общи условия по застраховка 
„Гражданска отговорност на автомобилистите”, участника уведомява, че 
застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължителна 
застраховка по смисъла на българското законодателство, подробната уредба на 
естеството на застраховката, начина на сключването й, изплащането на 
застрахователно обезщетение, обектите на застрахователно покритие и .т.н. са 
уредени в Кодекса за застраховането, влязъл в сила на 01.01.2016г. 

Поради гореизложеното, ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД не изготвя Общи 
условия, тъй като при сключване на застраховки по "Гражданска отговорност" и 
ликвидиране на щети се прилагат императивно установените разпоредби на Кодекса 
за застраховането. 
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15. Ценово предложение по Образец №2 за обособени позиции № 1,2,3,4,5,6,7 и 
8; 
16. Ценови таблици за Обособени позиции № 1, №2, №3, №7и № 8. 
 
 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в 

Списъка от обявата, комисията пристъпи към: 

 

 І. Проверка за съответствие с условията за участие 

В представената към офертата декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП от 

четиримата членове на Съвета на директорите на дружеството е декларирана от 

тях липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.  

 

ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от Възложителя 

сертификати: 

 

           1. Изискване на Възложителя: Участника в обществената поръчка може 

да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по 

смисъла на ТЗ, което  притежава издадени от компетентен орган и валидни към 

датата на  провеждане на процедурата:  

• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;  

• лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.   

 

        Участникът е представил заверено копие на валидно Разрешение за 

извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г., издадено от 

Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Република 

България, в който са посочени видовете застраховки, за които е представена 

оферта - с което е изпълнил това изискване на Възложителя. 

 

ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изиск-

ванията на Възложителя 

 

            След като разгледа техническото предложение за изпълнение - Образец 

№ 1, в едно с представените общи условия по отделните видове застраховки, 

представени от участника, Комисията установи следното : 

 

    1.1. За Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”, Обособена 

позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска 

апаратура), Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова 

злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, 

Обособена позиция № 5  Застраховка „Отговорност на ръководители, директори 

и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на 

директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или 

Управител, или Прокурист на Дружеството)”; Обособена позиция № 6 

Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност 

на дейността”, Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска 
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отговорност на автомобилистите”, Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско 

на МПС - че те са в  съответствие с изискванията, съдържащи се в 

техническата спецификация от документацията за участие. 
 

    1.2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие 

с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника. 

   1.3. Ще оцени ценовите предложения на участника,  като взе предвид, 

че обявеният критерий за възлагане е „Най ниска цена” и пристъпи към 

разглеждане на допуснатите ценови предложения: 

 
По обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”, размер на застрахователната 

премия – 3136,54 лева (три хиляди сто тридесет и шест лева и петдесет и четири 

стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска 

апаратура)“, размер на застрахователната премия – 8221,37 лева  (осем хиляди двеста 

двадесет и един лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, 

ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, размер на застрахователната премия – 

212,69  лева (двеста и дванадесет лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и 

членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на 

директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или 

Управител, или Прокурист на Дружеството)”, размер на застрахователната премия – 

2295,00 лева (две хиляди двеста деветдесет и пет лева) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността”, размер на застрахователната премия – 1040,40 

лева (хиляда и четиридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите”, размер на застрахователната премия – 1639,90 лева (хиляда 

шестотин тридесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”, размер на застрахователната 

премия – 364,65  лева (триста шестдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) без 

ДДС. 

 

   Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, включваща всички разходи, данъци и такси и 

други разходи по изпълнението й в описания вид и обхват. 

 

В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното 

третиране на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху 

добавената стойност или Закона за данък върху застрахователните премии, то 
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предложената от участника застрахователна премия/цена в офертата ще остане 

непроменена. 

 

1.4. За обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на 

лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" 

 

         След задълбочено запознаване с Общи условия по застраховка 

„Професионална отговорност" секция IV: „Отговорност на лекари, 

стоматолози и медицински персонал”, Комисията констатира следното :  

 

     В техническото задание на Възложителя е поставен единичен и агрегатен 

лимит за Юридическото лице и съгласно „Наредба за задължително 

застраховане на медицинския персонал“, публикувана в ДВ. 

Бр.№80/29.09.2018г., единични и агрегатни лимити за ФЛ, съгласно групите, в 

които попадат. 

       В ценовата таблица от офертата на ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД гр. 

София са тарифирани само броя ФЛ /физически лица/, без да има отразена 

премия за ЮЛ /юридическото лице/. 

     От представените Общи условия на застраховка „Професионална 

отговорност“, Секция ІV: Отговорност на лекари, стоматолози и медицински 

персонал, в ІІ.Специални изключения е изключен риск т. 2.2.„Имуществени 

вреди“. 

 

     Съгласно „Наредбата за задължително застраховане на лицата упражняващи 

медицинска професия ДВ. Брой 80/29.09.2018г., Раздел І, чл.2. „Обект на 

застраховане по задължителната застраховка "Отговорност на лицата, които 

упражняват медицинска професия в лечебно заведение е професионалната 

отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска 

професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и 

неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска 

професия във или от името на лечебно заведение“. 

 

   Комисията констатира липса  и несъответствие на техническото 

предложение на  участника с изискванията на Възложителя. 

 

Комисията единодушно реши : На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, 

буква „а”  от Закона за обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА 

ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в процедурата участника ЗАД "ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД гр. София за обособена позиция № 3 Застраховка 

„Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и 

медицински персонал", тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя, а именно: 

      Представил е оферта, която е в несъответствие с изискванията на 

Възложителя към техническото предложение на участника.  
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              МОТИВИ  

 

  Участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията и техническата 

спецификация на поръчката, а именно :  От представените Общи условия на 

застраховка „Професионална отговорност“, Секция ІV: Отговорност на лекари, 

стоматолози и медицински персонал, в ІІ.Специални изключения е изключен 

риск т. 2.2.„Имуществени вреди“, което е в нарушение с разпоредбите на 

Наредбата за задължително застраховане на лицата упражняващи медицинска 

професия. 

 

          Предвид горното и в изпълнение на чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията няма 

да разгледа ценовото предложение на участника ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  

АД гр. София за обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална 

отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", тъй 

като офертата/техническото предложение на участника не отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

 
Предложение вх.№ ОПД-05-4/22.11.2018 г. – 14.00 ч. - „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД - гр.София 

 

        І. Офертата съдържа два плика, комплектовани за двете обособени позиции, 

за които участникът участва, всеки съдържащ следните документи : 

 

       Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на 

имущества(медицинска апаратура)“ 

 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпечатан и подписан -

оригинал; 

2. Пълномощно-заверени копия – 2 бр. 

3.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП от 

членовете на Управителния съвет - Образец № 4 - 4 бр. – оригинали; 

4.Декларации по чл. 6 ал. 2 от ЗМИП - Образец № 5 - 1 бр. -  оригинал; 

5.Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 6 - 1 бр. – 

оригинал; 

6.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 3 – 

оригинал; 

7. Разрешение за извършване на застрахователна дейност на територията на 

Република България– 1 бр. заверено копие и документ за платена такса 

застрахователен надзор към КФН; 

8. Общи условия по застраховка „Всички рискове на електронна техника и 

оборудване“ / по обособена позиция №2/; 

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 - по 

образец, оригинал, за обособена позиция № 2; 

9.  Ценово предложение - Образец № 2 - по образец, оригинал - за обособена 

позиция № 2. 
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     Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по 

чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” 

 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подпечатан и подписан -

оригинал; 

2. Пълномощно-заверени копия – 2 бр. 

3.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП от 

членовете на Управителния съвет - Образец № 4 - 4 бр. – оригинали; 

4.Декларации по чл. 6 ал. 2 от ЗМИП - Образец № 5 - 1 бр. -  оригинал; 

5.Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 6 - 1 бр. – 

оригинал; 

6.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 3 – 

оригинал; 

7. Разрешение за извършване на застрахователна дейност на територията на 

Република България– 1 бр. заверено копие и документ за платена такса 

застрахователен надзор към КФН; 

8. Общи условия по застраховка „Злополука и заболяване“ / по обособена 

позиция №4/; 

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 - по 

образец, оригинал, за обособена позиция № 4; 

9.  Ценово предложение - Образец № 2 - по образец, оригинал - за обособена 

позиция № 4. 

 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в 

Списъка от обявата, комисията пристъпи към: 

 

 І. Проверка за съответствие с условията за участие 

В представените към офертата декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – 4 броя от 

членовете на Управителния съвет на дружеството е декларирана от тях липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.  

 

ІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от Възложителя 

сертификати: 

 

           1. Изискване на Възложителя: 

 Участника в обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което  притежава 

издадени от компетентен орган и валидни към датата на  провеждане на 

процедурата:  

• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;  

• лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.   

 

        Участникът е представил заверено копие на валидно Разрешение за 

извършване на застрахователна дейност № 1/26.03.1998 г., издадено от 
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Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Република 

България, в който са посочени видовете застраховки, за които е представена 

оферта - с което е изпълнил това изискване на Възложителя. 

 

 

ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изиск-

ванията на Възложителя 

 

            След като разгледа техническите предложения за изпълнение - Образец 

№ 1, в едно с представените общи условия по двете обособени позиции, 

Комисията установи следното : 

 

    1. За обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на 

имущества(медицинска апаратура)“ и Обособена позиция № 4  Задължителна 

застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално 

осигуряване”- че те са в  съответствие с изискванията, съдържащи се в 

техническата спецификация от документацията за участие. 

 

    2. Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

предоставената от участника информация, както и не констатира несъответствие 

с изискванията на Възложителя към техническото предложение на участника. 

   3. Ще оцени ценовите предложения на участника,  като взе предвид, че 

обявеният критерий за възлагане е „Най ниска цена” и пристъпи към 

разглеждане на: 

 

ІV. Ценовото предложение  /Образец № 2/  на участника: 

 

По обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на 

имущества(медицинска апаратура)“, размер на застрахователната премия – 

8797,50 лева  (осем хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и петдесет 

стотинки) без ДДС. 

 

По обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по 

чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”, размер на 

застрахователната премия – 201,49  лева (двеста и един лева и четиридесет и 

девет стотинки) без ДДС. 

 

   Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, включваща всички разходи, данъци и такси и 

други разходи по изпълнението й в описания вид и обхват. 

 

В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното 

третиране на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху 

добавената стойност или Закона за данък върху застрахователните премии, то 

предложената от участника застрахователна премия/цена в офертата ще остане 

непроменена. 
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            Комисията, след като внимателно прецени всички представени документи 

и задълбочено и единодушно оцени допуснатите оферти, провери и констатира, 

че за никоя от обособените позиции не са налични основания за прилагане на чл. 

72, ал. 1 от ЗОП. 

 

 На основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, Комисията извърши следното  крайно 

класиране  по  избрания от Възложителя критерий за оценка на представените 

оферти  „най-ниска цена“, по обособени позиции, както следва : 

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

 

 

Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество” 

 

І място  ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София –    

2086,63 лв.  - 100.00 точки 

 

IІ място  ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София – 3136,54 лв. -   

66.53 точки 

 

 

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества 

(медицинска апаратура) 

 

І място  ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – 

8060,16 лв. -    100.00 точки 

 

     IІ място ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София –  8221,37 лв. –  

98,04 точки 

 

   III място „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД  гр.София – 8797,50 лв. – 

91,62 точки  

 

 

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни 

заведения, хуманни лекари и медицински персонал" 

 

 

І място  „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД гр. София – 

53170,56 лв. – 100 точки 

 

IІ място ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – 

150300,00 лв – 35,38 точки 
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Забележка : Участникът ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София не е 

допуснат до класиране по тази обособена позиция /виж мотивите по-горе/. 

 

 

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 

55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” 

 

 

І място  „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД - гр.София – 201,49 лв. – 

100 точки 

 

IІ място ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София –  212,69 лв. –  

94,73 точки 

 

III място ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – 

219,49 лв. – 91,80 точки 

 

 

Обособена позиция № 5  Застраховка „Отговорност на ръководители, 

директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член 

на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен 

Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)” 

 

 

І място  ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София – 2295,00 лв. –  

100 точки 

 

 

Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети 

лица“ вкл. „Отговорност на дейността” 

 

І място  ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – 

950,00 лв. - 100.00 точки 

 

IІ място ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София –  1040,40 лв. –  

91,31 точки 

 

 

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност 

на автомобилистите” 

 

 

І място  ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – 

1530,16 лв. - 100.00 точки 

 

IІ място ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"АД гр. София –  1639,90 лв. – 93,31 точки 
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Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”. 

 

І място  ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"  АД   гр. София –  364,65 лв. – 100 

точки 

 

IІ място ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС  ГРУП "  АД  гр.София – 

390,82 лв. – 93,30 точки 

 

 

 

Предвид горепосоченото КОМИСИЯТА 

 

 

П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  

 

 

              на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществената 

поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява № 2018-13  с предмет: : 

  „ Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД“, с класираните на първо място участници по 

обособените позиции. 

 

              

              Комисията приключи своята работа в 15.30 ч. на 28.11.2018 г., след 

което  настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се 

предаде на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 
                                                        К О М И С И Я :    

                               

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

                                                                                 /Пепа Стоянова/   

       

                                                    

                                           ЧЛЕНОВЕ:   1 Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

                                                                               /адв.Димитър Митев/   

 

                            2.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

                                                                                   /Радост Симеонова/ 

                                                                      

               

 

Утвърдил:    Информацията е заличена      на дата 29.11.2018 г. 
                              на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   
/д-р Васислав Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД гр.Сливен/                                                 


