РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

УТВЪРЖДАВАМ:

На ося. 4.7.2, ал.1 от ЗЗЛД
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИВАН МАРКОВ
Главен секретар на i
упълномощен със Заповед №'} РД-08-406/28.09.2018
информационните технологии и съобщенията

г.

от

министъра

на

транспорта,

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, назначена със Заповел № РД -14-93/26.11.2018 г. на главния
секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със
задача да разгледа и оцени получените оферти по реда за възлагане, чрез събиране на оферти с
обява с предмет: ,, Застраховане на автомобилите, ползвани от МТИТС със застраховки
,,Авт окаско”, „Злополука на лицата в М П С" и задължителна застраховка „Гражданска
отговорност на автомобилистите”, per. № 16-00-9/16.11.2018 г.
I. На 26.11.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се събра комисията, назначена с
цитираната по-горе заповед в състав:
Председател: Галина Вълчева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки", дирекция
..Стопански дейности и управление на собствеността"’;
Членове:
1. Майя Алиманова — главен специалист в отдел ..Обществени поръчки“, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността";
2. Бисер Петров - държавен експерт в отдел ..Международни правни норми“, дирекция
„Правна“;
3. Надя Захариева - младши експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция
..Финанси“;
4. Ивайло Савов - изпълнител-шофьор.
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОГ1 на 16.11.2018 г. в профила на купувача на интернет адрес http s : л\ уу\у.nililc.uovcr)nnent.bu-'pk/proccdure l4 c)5. е публикувана обява за събиране на оферти
№ 16-00-9/16.11.2018 г. за горепосочената обществена поръчка. На същата дата на Портата за
обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки е публикувана „Информация за
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от
В срока за получаване на оферти, посочен в обявата (23.11.2018 г.; 17:30 часа), в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са постъпили 3
(три) оферти от следните участници:

№

Входяш №

У частник

1.

ЗА Д „О ЗК Застраховане“ АД

14-00-1288/23.11.2018 г., 10:38 ч.

2.

ЗК „Л ев И не“ АД

14-00-1288/23Л 1.2018 г„ 15:55 ч.

3.

ЗА Д „Б улстрад Виена И нш урънс Груп"

14-00-1288/23.11.2018 г„ 16:32 ч.

Председателят на комисията получи постъпилите 3 (три) оферти по реда на чл. 48. ал. 6 от
ППЗОГ1.
Работата на комисията започна с публично заседание за отваряне на получените оферти.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОГ1). На първото заседанието на комисията не присъстваха
представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.
След като комисията се убеди, че офертите са предадени в запечатани непрозрачни
опаковки, председателят на комисията пристъпи към отварянето им, по реда на постъпването
им в деловодството на министерството, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите
предложения на участниците, както следва:

№

1.

У частник

ЗА Д „О ЗК Застраховане“ АД

О бщ а стой н ост на услугите

О бщ а
О бщ а

2.

ЗК „Л ев И нс“ АД

О бщ а
О бщ а

3.

ЗА Д „Б у л ст рад В иена И н ш у р ь н с Г р у п “

О бщ а
О бщ а

О бщ а застрахователна сум а на автом обилите 806 600.00 лв.
застрахователна премия за трите вида застраховки 14 687.43 лв.
застрахователна премия за трите вида застраховки за О пция - 5 696.17 л в .
О бщ а застрахователна сума на автом обилите 791 640.00 лв.
застрахователна премия за трите вида застраховки 15 901.91 л в .
застрахователна премия за трите вида застраховки за О пция - 6 033.39 л в .
О бщ а застрахователна сума на автом обилите 648 290.00 лв.
застрахователна премия за трите вида застраховки 26 536.04 л в .
застрахователна премия за трите вида застраховки за О пция - 7 942.03 л в .

II.
В периода 26.11.2018 г. - 29.11.2018 г. комисията разгледа и провери съответствието
на офертите с изискванията, заложени в обявата и приложенията към нея и констатира
следното:
1.
Участникът ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД е представил всички необходими
документи, съгласно изискванията на Обявата с per. № 16-00-9/16.11.2018 г.
При обстойния преглед на офертата, комисията констатира, че техническото
предложение е в съответствие с техническата спецификация. В ценовото предложение,
участникът предлага цена на застрахователната услуга - стойност на застрахователната
премия за трите вида застраховки, която не надвишава прогнозната стойност. Участникът е
предложил застрахователна премия за ОПЦИЯ, която не надвишава прогнозната стойност на
ОПЦИЯТА. Ценовото предложение на участникът ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД е изготвено
съгласно Приложение № 3 от обявата и може да бъде оценено и класирано.

2. Участникът ЗК „Лев Инс“ АД е представил всички необходими документи,
съгласно изискванията на Обявата с per. № 16-00-9/16.11.2018 г.
При обстойния преглед на офертата, комисията констатира, че техническото
предложение е в съответствие с техническата спецификация. В ценовото предложение,
участникът предлага цена па застрахователната услуга - стойност на застрахователната
премия за трите вида застраховки, която не надвишава прогнозната стойност. Участникът е
предложил застрахователна премия за ОПЦИЯ, която не надвишава прогнозната стойност на
ОПЦИЯТА. Ценовото предложение на участникът ЗК „Лев Инс“ с изготвено съгласно
Приложение № 3 от обявата и може да бъде оценено и класирано.
3. Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е представил всички
необходими документи, съгласно изискванията на Обявата с per. № 16-00-9/16.11.2018 г.
При обстойния преглед на офертата, комисията констатира, че техническото
предложение е в съответствие с техническата спецификация. В ценовото предложение,
участникът предлага цена на застрахователната услуга - стойност на застрахователната
премия за трите вида застраховки, която не надвишава прогнозната стойност. Участникът е
предложил застрахователна премия за ОПЦИЯ, която не надвишава прогнозната стойност на
ОПЦИЯТА. В ценовото предложение на участника е открито несъответствие: в част II ,.Опция", ред № 7. колона ..Застрахователна сума/лимит на автомобилите", вместо обявената
от Възложителя застрахователна сума от 65 064.00 лева за автомобил Форд C-Макс с посочил
застрахователна сума от 67 560.00 лева, т.е. не е изпълнил условията, поставени от
Възложителя.
На основание чл. 107, т. 2, б. ..а'1, във връзка с чл. 195 от Закона за обществените
поръчки, тъй като участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията реши:
Предлага на възложителя да отстрани участника от по-натагъшно участие в поръчката с
предмет:
'Застраховане на автомобилите, ползвани от МТИТС със застраховки
Автокаско ”, Злополука на лицата в MI1C" и задължителна застраховка „Гражданска
отговорност на автомобилистите".
III.
Комисията продължи своята работа по оценяването на ценовите предложения на
допуснатите участници:
•
ЗАД ..ОЗК Застраховане" АД;
•
ЗК „Лев Инс" АД.
Оценяването се извърши въз основа на посочения критерий за възлагане в Обявата
„Онгимално съотношение на цена и качествени показатели“ при прилагане на следната
методика за оценка:
Показатели за оценка:
Име: | К1 е показател за оценка на сумата от общите стойности на застрахователните
премии за застраховки „Автокаско”, „Злополука на лица в МПС” и „Гражданска отговорност”
на автомобилистите“ в лева|
Тежест: [ 40 |
Име: |К2 е показател за оценка на сумата от застрахователните суми/лимити на
автомобилите]
Тежест: [ 30 |
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Име: |КЗ е показател за оценка на сумата от общите стойности на застрахователните
премии за застраховки ..Автокаско", „Злополука на лица в МПС“ и „Гражданска отговорност"
на автомобилистите" в лева при Опция]
Тежест: [ 30 |
«

Оценкага(О) на офертите се извършва по формулата
() = К1х40 + К'2х30+ КЗхЗО с максимална стойност 100 точки, където:
Кп1. Ка2 и КпЗ са оценките на n-тия участник съответно по показатели К1, К2 и КЗ.
Минимална предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки
К п 1 = ------------------------- ----------------- ------------ - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------- ;

Предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки от п-тия
участник
Предложена сума от застрахователните суми/лимити на всички автомобили от n-тия участник

Кп2= -----.......................... ..........................-— .......-— ........................................ ...................... ;
Максимална предложена сума от застрахователните суми/лимити на всички автомобили
Минимална предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки при
Опция

К пЗ=--------------------------- ---------- -------- -..............—........ --------- ----------------------- ------ ;
Предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за грите застраховки от и-i ия
участник при Опция

Комисията оцени допуснатите участници, както следва:
УЧАСТНИЦИ

П редлож ена общ а застрахователна
премия, лв. - Ч А С Т I
П редложена общ а застрахователна
стойност, лв. Ч А С Т I
П редлож ена общ а застрахователна
премия, лв. - ОП Ц И Я
Кп1 - Теж ест 40
Кп2 - Теж ест 30
КпЗ - Т еж ест 30

О комплексно, точки

ЗА Д „О ЗК -Засгр ахов ан е”
АД

ЗК „Л ев И нс“ АД

14 687.43 лева

15 901.91 лева

806 600.00 лева

791 640.00 лева

5 696Л 7 лева

6 033.39 лева

14 687.43/14 687.43X 40
806 600.00/806 600.00X 30
5 696.17/5 696.17X 30

14 687 43/15 901.91X 40
791 640.00/806 600.00X 30
5 696.17/6 033.39X 30

100 точки

94,71 точки

Въз основа на описаните резултати ог оценката на ценовите предложения комисията
извърши следното класиране:
№

Класирано място

1.
2.

Участник

Брой точки

Първо място

ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД

100 точки

Второ място

ЗК „Лев Инс“ АД

94,71 точки

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да сключи
договор с класирания на първо място участник - ЗАД „ОЗК Застраховане" АД;
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Комисията приключи своята работа на 29.1 1.2018 г.. като изготви и подписа настоящия
протокол

Прсдсед^^г:
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

...............................1алина Вълчева
Членове:I
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

....... t............Майя Алиманова
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

........

_........Бисер Петров

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

............v-'-j.. 4...... .у Надя Захариева
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

................... , ........ Ивайло Савов
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