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Днес, 12.05.2020 г., в град Габрово, бул. „Трети март“ М.» 6 се проведе заседание на комисията,
назначена със Заповед На 200 / 15.04.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД - Габрово, за разглеждане
и класиране на офертите, внесени за участие в процедура публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователниуслуги за нуждите на „В и К“
ООД - град Габрово по единадесет обособени позиции”, открита с Решение Ме РД 08 - 1181 /23.03.
2020 г. на управителя на дружеството. Присъстваха всички назначени членове на комисията:

1. Светлин Веселинов Каменов - адвокат в Габровска адвокатска колегия - председател,
2. Розалия ГеоргиеваПенчева - експерт стопанска дейност в дружеството - член и
3. Ваня Стоева Аврамова - оперативен счетоводител в дружеството - член.

Предмет на работата на комисията бе разглеждане на техническите предложения на
участниците. Заседанието започна в 10:00 часа.

Техническите предложения бяха разгледане по реда на постъпване на офертите на
участниците какго следва:

1. Оферта Ле 1 с входящ Ле 1283 / 06.04.2020 г. от „Жпвотозастрахователна компания
„Съглосие” АД, с ЕИК 175247407, със седалище в гр. София и адрес науправлението, бул. „Тодор
АлександровЧУе117, по обособена позиция Ле 9.

Комисията подробно се запозна със съдържанието на техническото предложение, включващо
общи условия по обособената позиция. Членовете на комисията единодушно приеха, че техническото
предложение отговаря на изискванията на закона и възложителя.

2. Оферта ла 2 с входящ 1101321 / 09.04.2020 г. от „Застрахователно акционерно
дружество „Б)шстрад Виена Иншурънс Груп ”АД, с ЕИК 000694286, сьс седалище в гр. София и
адрес на управлението град София 1000, пл. „Позитано“ М? 5, по обособени позиции ММ! 1, 2, 5,
6, 7 и 8.

Комисията подробно се запозна със съдържанието на техническите предложения, включващи
общи условия по всяка от обособените позиции. Членовете на комисията единодушно приеха, че
техническите предложения отговарят на изискванията на закона и възложителя, по обособени
позиции КЕШ 1, 2, 5, 6, 7.

От техническото предложение по обособена позиция На 8 - Задължителна застраховка
„Трудова злополука“ не е ясно дали в него е включен рискът настъпване на трудова злополука в

резултат на „небрежност“?

3. Оферта М: 3, с входящ 1191363 / 13.04.2020 г. от ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, с ЕИК
121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на управлението р-п Възраждане,ул. „Света
София “м: 7, етаж 5, по обособени позиции ММ» 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Комисията подробно се запозна със съдържанието на техническите предложения, включващи



общи условия по всяка от обособените позиции. Членовете на комисията единодушно приеха, че
техническите предложения отговарят на изискванията на закона и възложителя, по обособени
позиции На 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 11.

А/ От техническото предложение на участника по обособена позиция Не 4 - Застраховка
„Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорностна дейността“ не става ясно:

1) Дали е включена в техническото предложение, т. Ш - „Изключени рискове“: чл. 4. т. 24 -
пропуснати ползи, които не са пряк и непосредствен резултат от непозволеното увреждане, както и

2) Дали е включена в Техническото предложение, т. Ш - „Изключени рискове“: чл. 4. т. 26 -
груба небрежност от страна на застрахования, на неговите работници или служители.

Б/ От техническото предложение на участника по обособена позиция На 10 - Застраховка
„Имущество на Язовирната стена на Язовир „Христо Смирненски“, заедно с прилежащите й
съоръжения и машини” не става ясно следното:

1) Тъй като предмет на застраховката е „Имущество на Язовирна стена на Язовир „Христо
Смирненнски“, дали при изготвяне на Техническото предложение е изключен риск „Наводнение“.
Съгласно ОУ съществува текст: “Изключен риск: не се плащат щети по рискът Наводнение а)
разграждане или скъсване на язовирна стена”;

2) Тъй като не е допустимо самоучастите, посоченият в ОУ риск „Земетресение“ - 2 %,
приложим ли е?

Комисията прие, че в случая следва да изиска от участника разяснения на основание чл. 104,
ал.5 от Закона за обществените поръчки.

4. Оферта М 4 с входящ Мт1378 / 14.04.2020 г. от „Застрахователно акционерно
дружество „Армеец" АД е ЕИК 121076907, със седалище в град София 1301 и адрес на
управлениетор-н Възраждане,ул. „СтефанКараджа“М12, по обособена позиция да 5.

Комисията подробно се запозна със съдържанието на техническите предложения, включващи
общи условия по всяка от обособените позиции. Членовете на комисията единодушно приеха, че
техническите предложенияотговарят на изискванията на закона и възложителя.

5. Оферта М 5 с входящ ”111379-1 / 14.04.2020 г. от „Застрахователно дружество Евроинс
Живот”, ЕАД с ЕИК 175436411, сьс седалище в град София 1592 и адрес на управлението,
бул.„Христофор Колумб“М! 43, по обособена позиция М 9.

Комисията подробно се запозна със съдържанието на техническото предложение, включващо
общи условия по обособената позиция. Комисията прие, че от техническото предложение и Общите
условия на участника няма яснота относно следните обстоятелства:

5.1. По обособена позиция М 3 - Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с
допълнителнимедицинскиразходи:
1) Тъй като, в Техническото задание е посочен е като специално изискване в поръчката покритието да
важи за лица с ТЕЛК-ови решения, не е ясно дали от „ИЗКЛЮЧЕНИТЕ РИСКОВЕ по т. 1,

покритието за лица с ТЕЛК-ови решения над 50% загубена неработоспособност“ е отпаднало или е
включено.
2) Тъй като, в Техническото задание е посочен е като специално изискване е поръчката, не е ясно дали
от „ИЗКЛЮЧЕНИТЕ РИСКОВЕ по т. 2 - Отговорността на Застрахователя, когато смъртта е
настъпила в резултат: предшестващи злополуки или заболявания, както и вследствие на състояния и
травматични увреждания, причинени от предшестващи злополуки и заболявания“ е отпаднал или е
включен
3) За да не се ограничи застрахователното покритие, спрямо заданието, не е ясно дали в отделния
списък с Изключени рискове т. 28 и т. 3, член 9 - Отговорността на застрахователя отпада в случаите,
когато смъртта или загубата на работоспособност на Застрахования са причинени вследствие на
медицинска или хирургическа интервенция, освен когато тази интервенция е наложена в следствие на
настъпила преди нея Злополука и/или Заболяване със застрахования е отпаднал?

5.2. Съгласно т. 11 Специални условия по допълнително покритие „Пълна трайна загуба
на трудоспособност“ от Общите Условия, Евроинс Живот АД не изплаща Застрахователно
обезщетение за трайна нетрудоспособност в резултатот:

1) т.1.непредприети своевременно диагностични лечебни и/или превантивни действия, с цел
лекуване последиците от злополука и заболяването;

2 )т.3. Злополука настъпила в резултат на загуба на съзнание, сърдечен удар или други
спазматични пристъпи, засягащи цялото тяло.



Не е ясно дали тези две ограничения са включени в техническото задание и ако са
включени, как ще се запишат в полицата?
5.3. Имайки предвид, че съгласно т. НТ Специални условия по допълнително покритие

„Обезщетение за временна неработоспособност вследствие злополука или заболяване“, не се
застраховат лица, които към датата на сключване на допълнително здравно покритие:
- Т. 3. има злокачествен тумор;
Застрахователя не изплаща обезщетение за временна неработоспособност в резултат от:
- Т. 3. нелскували заболяванията преди началото на застраховката;
- Т. 35 хомеопатичнилекарства.
не е ясно дали тези две ограничения са включени в техническото предложение и ако са
включени, как ще се запишат в полицата?

5.4. Предвид това, че съгласно Т. [У. Специални условия по допълнително покритие
„Обезщетение за болничен престой вследствие злополука и заболяване“
- Не се застраховат лица, които към датата на сключване на допълнително здравно покритие:
Т.3. е с диагностициране злокачествено заболяване;
- Застрахователя не изплаща обезщетение за Болничен престой в резултат от:
Т.3. не лекували заболяванията преди началото на застраховката,
според комисията не е ясно дали тези две ограничения са включени в техническото
предложение и ако са включени, как ще се запишат в полицата?

5.5. Тъй като съгласно т. У от Специални условия по допълнително покритие
„Обезщетение за хирургическалечение вследствиезлополука и заболяване:
- Не се застраховат лица, които към датата на сключване на допълнително здравно покритие:
Т.2. е с диагностициране злокачествено заболяване;
според комисията не е ясно дали тези две ограничения са включени в техническото задание и
ако са включени, как ще се запишат в полицата?

Комисията прие, че в случая следва да изиска от участника разяснения на основание чл. 104,
ал.5 от Закона за обществените поръчки по въпросите, по които се приема, че има неяснота.

6. Оферта М 6 с входящ М? 13 79-2 / 14.04.2020 г. от „Застрахователно дружество Евроинс
Живот” ЕАД с ЕИК 175436411, сьс седалище в град София 1592 и адрес на управлението,
бул.„Христафор Колумб“м 43, по обособена позиция М» 3.

Комисията подробно се запозна със съдържанието на техническото предложение, включващо
общи условия по обособената позиция. Членовете на комисията единодушно приеха, че техническото
предложение отговаря на изискванията на закона и възложителя.

С оглед КОНСТЗТЗЦИИТС си ОТ работата В проведеното заседание, членовете на комисията
единодушно ГЛЗСУВНХЕ за вземането на следните

РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, да бъдат изискани от

участника „Булстрад Виена Иншурънс Груп”АД, с ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и
адрес на управлението град София 1000, пл. „Позитано“ На 5 разяснения относно следните
обстоятелства по техническото предложение:

„По обособена позицияМ 8 - Задължителна застраховка „Трудова злополука“ включен ли
е рискът настъпване на трудова злополука в резултат на „небрежност“?

2. На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, да бъдат изискани от
участника ЗАД „ОЗК - Застраховане”АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и
адрес на управлението р-н Възраждане, ул.„Света София“ На 7, етаж 5, разяснения относно следните
обстоятелства по техническото предложение:

А/ По обособена позиция М 4 - Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети
лица, вкл. Отговорностна дейността“:

1) Дали е включена в техническото предложение, т. “1 - „Изключени рискове“: чл. 4. т. 24 -
пропуснати ползи, които не са пряк и непосредствен резултат от непозволеното увреждане, както и

2) Дали е включена в Техническото предложение, т. Ш - „Изключени рискове“: чл. 4. т. 26 -
груба небрежност от страна на застрахования, на неговите работници или служители.



Б/ От техническото предложение на участника по обособена позиция На 10 - Застраховка
„Имущество на Язовирната стена на Язовир „Христо Смирненски“, заедно с прилежащите й
съоръжения и машини”:

1) Дали при изготвяне на Техническото предложение е изключен от риск „Наводнение“,
доколкото съществува текст: “Изключен риск: не се плащат щети по рискът Наводнение а) разграж -
дане или скъсване на язовирна стена”;

2) Тъй като не е допустимо самоучастите, посоченият в ОУ риск „Земетресение“ - 2 %,
приложим ли е.

3. На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, да бъдат изискани от
участника „Застрахователно дружество Евроинс Живот”, ЕАД с ЕИК 1754364] 1, със седалище в
град София 1592 и адрес на управлението, бул. „Христофор Колумб“ На 43, по обособена позиция М99

разяснения по техническото предложение както следва:
5.1. По обособена позиция М 3 - Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с

допълнителни медицинскиразходи:
1) Тъй като в Техническото задание е посочен е като специално изискване в поръчката да се
застраховат лица с Тел-ови решения, дали съгласно „ИЗКЛЮЧЕНИТЕ РИСКОВЕ по т. 1, покритие за
лица с ТЕЛК решения над 50% загубена неработоспособност“ е отпаднал или е включен.
2) Тъй като, в Техническото задание е посочен е като специално изискване в поръчката, не е ясно дали
от „ИЗКПЮЧЕНИТЕ РИСКОВЕ по т. 2 - Отговорността на Застрахователя, когато смъртта е
настъпила в резултат: предшестващи злополуки или заболявания, какго и вследствие на състояния и
травматични увреждания, причинени от предшестващи злополуки и заболявания“ е отпаднал или е
включен
3) За да не се ограничи застрахователното покритие, спрямо заданието, не е ясно дали в отделния
списък с Изключени рискове т. 28 и т. 3, член 9 - Отговорността на застрахователя отпада в случаите,
когато смъртта или загубата на работоспособност на Застрахования са причинени вследствие на
медицинска или хирургическа интервенция, освен когато тази интервенция е наложена в следствие на
настъпила преди нея Злополука и/или Заболяване със застрахования е отпаднал?

5.2. Съгласно т. 11 Специални условия по допълнително покритие „Пълна трайна загуба
на трудоспособност“ от Общите Условия, Евроинс Живот АД не изплаща Застрахователно
обезщетение за трайна нетрудоспособност в резултатот:

2) т. 1 - непредприети своевременно диагностични лечебни и/или превантивни действия, с
цел лекуване последиците от злополука и заболяването;

2) т. 3 - Злополука настъпила в резултат на загуба на съзнание, сърдечен удар или други
спазматични пристъпи, засягащи цялото тяло.
Тези две ограничения включени ли са в техническото предложение и ако са включени,
как ще се запишат в полицата?

5.3. Имайки предвид, че съгласно т. П1 Специални условия по допълнително покритие
„Обезщетение за временна неработоспособност вследствие злополука или заболяване“, не се
застраховат лица, които към датата на сключване на допълнително здравно покритие:
- Т. 3. Лица, диагностицирани със злокачествен тумор;
Застрахователя не изплаща обезщетение за временна неработоспособност в резултат от:
- Т. 3. нелекували заболяванията преди началото на застраховката;
- Т. 35 хомеопатичнилекарства.
тези две ограничения са включени в техническото задание и ако са включени, как ще се
запишат в полицата?

5.4. Предвид това, че съгласно т. ТУ. Специални условия по допълнително покритие
„Обезщетение за болничен престой вследствиезлополука и заболяване“
- Не се застраховат лица, които към датата на сключване на допълнително здравно покритие:
Т.3. лица с диагностициране злокачествено заболяване;
- Застрахователя не изплаща обезщетение за Болничен престой в резултат от:
Т.3. не лекували заболяванията преди началото на застраховката,
тези две ограничения включени ли са в техническото задание и ако са включени, как ще се
запишат в полицата?

5.5. Тъй като съгласно т. У от Специални условия по допълнително покритие
„Обезщетение за хирургическолечение вследствиезлополука и заболяване:



- Не се ЗЗСТРЗХОВЗТ лица, които КЪМ ДЕТаТа на сключване на ДОПЪЛНИТЕЛНО Здравно покритие:
Т.2 лица С ДИЗГНОСТИЦИРЗНО злокачествено заболяване;
тези Две ограничения включени ли са В техническото задание " ако са включени, как ще се
запишат В полицата?

Заседанието на комисията бе закрито в 15:00 часа.

ПОДПИСАЛИ:

(Ва я Аврамова)


