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ПРОТОКОЛ №1 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-151 от 08.04.2019г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на обществена поръчка 

на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с  предмет:  „Предоставяне на застрахователни услуги 

за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени позиции” 

чрез събиране на оферти с обява, публикувана в  профила на купувача на 21.03.2019г. и 

информация за публикувана обява в Регистъра за обществени поръчки с №9086894 и 

№9087149 

 
Днес 08.04.2019г. в 13.00 часа,  комисия в състав:   

 

Председател:  1.              Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

съгласно горепосочената заповед  се събра за да отвори, разгледа, оцени и класира  

подадените оферти относно обществената поръчка с предмет: Предоставяне на 

застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по 

пет обособени позиции,  съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, ППЗОП  

и условията обявени в обявата. 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от деловодството 

към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 3 (три) оферти, които по 

входящи номера, регистрирани в деловодството в Дневник – Регистър на обществените 

поръчки, съответстваха на списъка в приемо-предавателния протокол, а именно: 

1. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, гр.София                         - вх.№ 11 / 29.03.2019г., 11:45 ч.; 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр.София     - вх.№ 12 / 29.03.2019г., 12:20 ч.; 

3. „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД,  гр.София           - вх.№ 21 / 05.04.2019г., 15:35 ч. 

На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмите – подали оферти, 

назначената комисия декларира чрез декларация обстоятелствата в съответствие с 

нормативните разпоредби. 

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че   

офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда на 

тяхното получаване. 

Участието по обособени позиции е следното: 

1. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, гр.София, с оферта вх.№ 11 / 29.03.2019г.: 

за обособена позиция № 1; 

за обособена позиция № 2; 

за обособена позиция № 3; 

за обособена позиция № 4; 

за обособена позиция № 5. 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр.София с оферта вх.№ 12 / 29.03.2019г.: 

за обособена позиция № 1; 

за обособена позиция № 4; 

за обособена позиция № 5. 

3. „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД,  гр.София с оферта вх.№ 21 / 05.04.2019г. 

за обособена позиция № 3. 

При отварянето на офертите комисията констатира, че същите съдържат документи в 

съответствие с обявените условия на Възложителя с изключение на офертата на участник №3 



 2

„Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД, който е представил оферта от „Чертасиг“ ЗПАД – 

клон България, в която не е приложено Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

в съответствие с обявената Техническа спецификация и изисквания от Приложението към 

обявата. 

 

Председателят на комисията обяви ценовите предложения на участниците, които са 

както следва: 

Ценовите предложения са като следва: 

1. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, гр.София, с оферта вх.№ 11 / 29.03.2019г.: 

за обособена позиция № 1 –   1 926,90лв; 

за обособена позиция № 2 – 38 760,00лв; 

за обособена позиция № 3 –   2 376,60лв; 

за обособена позиция № 4 –        92,82лв; 

за обособена позиция № 5 –   1 071,00лв. 

 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр.София с оферта вх.№ 12 / 29.03.2019г.: 

за обособена позиция № 1 –   5 016,36лв; 

за обособена позиция № 4 –       663,00лв; 

за обособена позиция № 5 –       816,00лв. 

 

3. „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД,  гр.София с оферта вх.№ 21 / 05.04.2019г. на 

„Чертасиг“ ЗПАД – клон България 

за обособена позиция № 3 –   2 142,00лв. 

 

 

Комисията завери с подписите си представените от участниците ценови предложения. 

С това приключи откритото заседание и комисията реши да се събере на 12.04.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 
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ПРОТОКОЛ №2 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З- З-151 от 08.04.2019г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с  предмет:  „Предоставяне на 

застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по 

пет обособени позиции” чрез събиране на оферти с обява, публикувана в  профила на 

купувача на 21.03.2019г. и информация за публикувана информация за обява в Регистъра за 

обществени поръчки с №9086894 и №9087149 

 
Днес 12.04.2019г.  комисия в състав:   

 

Председател:  1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                  съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.  

5.  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

се събра за да продължи работата си. 

 

Комисията започна да разглежда обстойно представените документи, включително и 

доказателствата за възможностите на участниците за изпълнение на поръчката. 

Съгласно обявените условия офертите на участниците трябва да съдържат : 

- Заявление с данни на оферента (образец 1);  

- Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП (образец 2.1 и 2.2);   

- Техническo предложение за изпълнението на поръчката в съответствие с обявената  

Техническа спецификация и изисквания от Приложението към обявата с приложени 

доказателства за възможностите на участника за  изпълнение на поръчката;  

- Ценова оферта. 
 

Според обявените изисквания за  технически възможности в обявата: 
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, 

търговец по смисъла на ТЗ, което  има право да извършва дейност на територията на Република България, 

съгласно Кодекса на застраховането и което притежава издадени от компетентен орган /КФН/и валидни към 

датата на  подаване на офертата:   

- лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;   

- лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.  

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят копия на валидни :   

- лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;   

- лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.  

- Или еквивалентен документ от правоимащата институция/организация по месторегистрация на 

участника, удостоверяващ възможността за упражняване на застрахователна дейност на територията на 

Република България. 

 

Комисията констатира че: 

1. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, гр.София, с оферта вх.№ 11 / 29.03.2019г. участва: 

за обособена позиция № 1; 

за обособена позиция № 2; 

за обособена позиция № 3; 

за обособена позиция № 4; 

за обособена позиция № 5. 
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- Участника е  представил всички изискуеми документи и доказателства относно 

личното състояние и критериите за подбор и отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

- Предложената цена по отделните обособени позиции отговаря на обявения финансов 

ресурс от Възложителя. Комисията допуска участника до следващ етап на оценка за 

всички обособени позиции. 

 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр.София с оферта вх.№ 12 / 29.03.2019г.: 

за обособена позиция № 1; 

за обособена позиция № 4; 

за обособена позиция № 5. 

- Участника е  представил всички изискуеми документи и доказателства относно 

личното състояние и критериите за подбор и отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

- Предложената цена за обособени позиции №1 и №4 не отговаря на обявения 

финансов ресурс от Възложителя. Комисията предлага на Възложителя участника да 

бъде отстранен от участие в обществената поръчка за ОП №1 и ОП №4.. 

- Предложената цена за обособена позиция №5 отговаря на обявения финансов ресурс 

от Възложителя. Комисията допуска участника до следващ етап на оценка за ОП №5.. 

 

3. „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД,  гр.София с оферта вх.№ 21 / 05.04.2019г. на 

„Чертасиг“ ЗПАД – клон България: 

за обособена позиция № 3 

• Участника не е  представил всички изискуеми документи и доказателства относно 

обявените условия на Възложителя, а именно - не е представил Техническo 

предложение за изпълнението на поръчката в съответствие с обявената  

Техническа спецификация и изисквания от Приложението към обявата с 

приложени доказателства за възможностите на участника за  изпълнение на 

поръчката;  

• В офертата са приложени копия на уведомителни писма, заповеди от Комисията 

за финансов надзор във връзка с регистрацията на дружеството, документ без 

превод – което комисията не приема да е в съответствие с изискванията на 

Възложителя. Комисията предлага на Възложителя участника да бъде отстранен 

от участие в обществената поръчка. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията извърши следното класиране на редовните 

оферти по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 – Застраховка имущество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, 

гр.Монтана: 

Първо място:    „ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД 

Обособена позиция 2 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, 

хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр.Монтана; 

Първо място:  ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД 

Обособена позиция 3 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на 

управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, 

гр.Монтана; 

Първо място:  ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД 
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Обособена позиция 4 – Застраховка Групова трудова злополука на персонал (списък лица) в 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана; 

Първо място:  ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД 

Обособена позиция 5 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр.Монтана 

 Първо място:  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД 
Второ място:   ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД 

 

Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя: 

1. Въз основа н обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска цена за 

изпълнители на обществената поръчката с  предмет: „Предоставяне на 

застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, 

гр.Монтана по пет обособени позиции” да бъдат класираните на първо място по 

съответните позиции, а именно: 

- ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, гр.София, с оферта вх.№ 11 / 29.03.2019г. за ОП 

№1, ОП №2, ОП №3 и ОП №4; 

- ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр.София с оферта вх.№ 12 / 

29.03.2019г. за ОП №5; 

2. Да отстрани от участие в обществената поръчка: 

− ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр.София с оферта вх.№ 12 / 

29.03.2019г. за ОП №1 и ОП №4; 

− „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД,  гр.София с оферта вх.№ 21 / 05.04.2019г. 

на „Чертасиг“ ЗПАД – клон България за ОП №3. 

 

С това комисията приключи  разглеждането, оценяването и класирането на подадените 

оферти относно обществената поръчка  с  предмет: „Предоставяне на застрахователни 

услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени 

позиции”. Настоящия протокол ведно с цялата документация на основание чл.97, ал.4 от 

ППЗОП, се предава на възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

ПОЛУЧИЛ: 

- ПРОТОКОЛИ №1 и №2от разглеждането, оценката и класирането на офертите; 

- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с обществената поръчка; 

- ОФЕРТИТЕ – 3 броя; 

 

ДАТА: 16.04.2019г. 
 

УТВЪРЖДАВАМ!               

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА    


