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Днес, 28.05.2020 г., в 10:30 часа в град Габрово, бул. „Трети март“ На 6 се проведе публично
заседание на комисията, назначена със Заповед Мз 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 застрахователни
услуги за нуждите на „В и К“ ООД - град Габрово по единадесет обособени позиции”, открита с
Решение Ме РД 08 н 1181 / 23.03. 2020 г. на управителя на дружеството. Комисията заседава в следния
състав:

1. Светлин Веселинов Каменов - адвокат в Габровска адвокатска колегия,
2. Розалия ГеоргиеваПенчева - Експерт стопански дейности в дружеството и
3. Теменуга Драганова Костова- ръководител УЧР в дружеството- резервен член, която

саморъчно подписа декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки.

Предмет на работата на комисията бе отварянето на ценовите предложения на участниците и
класирането им съобразно определения от възложителя критерий.

На заседанието не се явиха представители на участниците или други лица, желаещи да
присъстват.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците по
всяка обособена позиция, за която участниците са внесли оферти по реда на тяхното постъпване:

Оферта Ле] с входящ Ма 1283/06.04,202Ог. от ЖЗК „Съгласие”АД е ЕИК 175247407, със
седалище в гр. София и адрес на управлението, бул. „Тодор Александров“ М? 117, по обособено
позиция М? 9.

Пликът с ценовото предложение беше отворен и съдържащите се в него листове бяха
подписани от всички членове на комисията. Предложената обща цена от участника за изпълнение на
поръчката в размер на 197 440, 00 лв. (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет
лево).

Оферта ме с входящ МВП/09.04.2020 от ЗАД „Булстрод Виена Иншурънс Груп”АД с
ЕИК000694286 със седалище в гр. София и адрес на управлението град София 1000, пл.„Позитано "
1119 5, по обособени позиции ММ? 1, 2, 5, 6,7 и 8.

Пликовете с ценовите предложения бяха отворени и съдържащите се в тях листове бяха
подписани от всички членове на комисията. Предложената обща цена от участника за изпълнение на
поръчката по съответната обособена позиция е както следва:
по обособена позиция М? 1- 30855, 74 лв. (тридесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и
седемдесет и четири стотинки);
по обособена позиция М) 2- 396,96 лв. (триста деветдесет и шест лева и деветдесет и шест
стотинки);
по обособена позиция М? 5 1840, 08 лв. (хиляда осемстотин и четиридесетлева и осем стотинки);
по обособена позиция лв 6 - 4419274 лв. (четири хиляди четиристотин деветдесет и два лева и



седемдесет и четири стотинки);
по обособена позиция М 7- 2898930 (двадесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет и
тридесет стотинки);
по обособена позиция М? 8- 6408,13 (шест хиляди четиристотин и осем .лева и тринадесет
стотинки);

Оферта МЗ с входящ ”91363/130420202от ЗАД „ОЗК- Застраховане”АДс ЕИК 121265177,
със седалище в град София 1301 и адрес на управлението р-н Възраждане, ул.„Света София” М? 7,

етаж 5, по обособени позиции Ле./Уз 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Пликовете с ценовите предложения бяха отворени и съдържащите се в тях листове бяха

подписани от всички членове на комисията. Предложената обща цена от участника за изпълнение на
поръчката по съответната обособена позиция е както следва:
по обособена позиция М? 1- 30900, 86 лв. (тридесет хиляди и деветстотинлева и осемдесет и шест
стотинки);
по обособена позиция М2- 397. 90 лв. (триста деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки);
по обособена позиция А/е4- 7446, 00 лв. (седемхиляди четиристотин четиридесет и шест лева);
по обособена позиция А/е5- 1929,84 лв. (хиляда деветстотин двадесет и девет лева и осемдесет и
четири стотинки);
по обособена позиция Леб- 4134,67 лв. (четири хиляди сто тридесет и четири лева и шестдесет и
седем стотинки);
по обособена позиция М? - 2996368 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и три
лева и шестдесет и осем стотинки;
по обособена позиция МЗ- 6087, 72 лв. (шест хиляди осемдесет и седем лева и седемдесет и две
стотинки);
по обособена позиция А/е10- 8971,10 лв. (осем хиляди деветстотин седемдесет и един лева и десет
стотинки);
по обособена позиция А/е11- 5712, 00 лв. (пет хиляди седемстотин и дванадесетлева).

Оферта Ле 4 с входящ М1378/14.04.20202 от ЗАД „Армеец”АД с ЕИК 121076907, със
седалище в град София 1 301 и адрес на управлението р-н Възрад/сдане, ул. „ Стефан Карадшса”М 2,
по обособена позиция ме 5.-

Пликът с ценовото предложение беше отворен и съдържащите се в него листове бяха
подписани от всички членове на комисията. Предложената обща цена от участника за изпълнение на
поръчката е в размер на 2019, 60 лв. (двадесет хиляди и деветнадесет лева и шестдесет стотинки).

Оферта ми 5 с входящ Мг1379-1/14.04.20202 от „ЗД Евроинс Живот”ЕАДс ЕИК 175436411,
със седалище в град София 1592 и адрес на управлението, бул.„Христофор Колумб ” М? 43, по
обособена позиция М? 9.
Пликът с ценовото предложение беше отворен и съдържащите се в него листове бяха подписани от
всички членове на комисията. Предложената обща цена от участника за изпълнение на поръчката е в
размер на 198780, 00 лв. (сто деветдесет и осемхилядиседемстотин и осемдесет лева).

Оферта М 6 с входящ М1379-2/14.04.202Огот „ЗД Евроинс Живот”ЕАДс ЕИК 175436411,
със седалище в град София 1592 и адрес на управлението, бул.„Христофор Колумб “ ми 43,/ „ЗД
Евроинс”АД, като подизпълнител / по обособена позиция М? 3.

Пликът с ценовото предложение беше отворен и съдържащите се в него листове бяха
подписани от всички членове на комисията. Предложената обща цена от участника за изпълнение на
поръчката е в размер на 55546, 50 лв. (петдесет и пет хилядипетстотин четиридесет и шест лева и
петдесет стотинки).

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника ЗАД „ОЗК-
Засп1р1шовптте”ИД, в размер на 7446,00 лв. Надвишава определения от възложителя ресурс за
изпълнението на поръчката (обявената прогнозна стойност). Съгласно изрично обявеното в

документацията за участие, в такъв случай комисията предлага участника за отстраняване от
процедурата.

След сравняване на ценовите предложения на всички участници по всяка от обособените
позиции, комисията гласува единодушно за вземането на следните

РЕШЕНИЯ:



1. Класират участниците по Обособена позиция Ле 1- Застраховка „Имудцество“, както следва:
1. На Първо място-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД

ВИЕНА ИНШУРЪНСГРУП“ АД, ЕИК 000694286 със седалище в град София 1000 и адрес
науправлението пл. „Позитано” М? 5

2. На Второ място-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК -
ЗАСТРАХОВАН “ АД, е ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на
управлението р-н Възрашсдане, ул.„ Света София “М 7, етаж 5

11. Класират участниците по Обособена позиция М.: 2- Застраховка „Всички рискове на
електроннотооборудване“ както следва:

1. На Първо място-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУ “ АД, ЕИК 000694286 със седалище в град София 1000 и адрес
на управлението пл. „Позитано" ми 5

2. На Второ място-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК -
ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на
управлението р-н Възраждане, ул.„ Света София“ М? 7, стаа/с 5

111. Класират единственият участник по Обособена позиция М: 3- „Групова рискова застраховка
„Живот“, комбинирана с допълнителни медицински разходи”- ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНСЖИВОТ“ ЕАД, с ЕИК 175436411, със седалище в град София 1592 и
адрес на управлението, р-н Искър, бул.„Христофор Колумб “ На 43.

[У. Класират участниците по Обособена позиция М.» 5- Застраховка „Гражданска отговорност
свързана с притежаванетои използванетона огнестрелнооръжие” както следва:

1. На Първо място-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУПСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНСГРУП“АД, ЕИК 000694286 със седалище в град София 1000 и адрес
на управлението пл.„Позитано” М 5

2. На Второ място- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК -
ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на
управлението р-н Възраждане, ул.„ Света София “ МР 7, етаж 5

У. Класират участниците по Обособена позицияМ: 6- Застраховка „Каско на МПС“ както следва:
1. На Първо място- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК -

ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на
управлението р-н Възраждане, ул. „ Света София “М 7, етаж 5

2. На Второ- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНОАКЦИОНЕРНОДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНСГР “ АД, ЕИК 000694286 със седалище в град София 1000 и адрес на
управлението пл. „Позитано" М? 5

У]. Класират единственият участник по Обособена позиция М 7- : Задължителна застраховка
„Гражданска отговорност на автомобилистите” -„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „ОЗК - 3АСТРАХ0ВАНЕ“АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и
адрес на управлението р-н Възраоюдане, ул.„ Света София “М 7, етаж 5

Х/Н. Класират участниците по Обособена позиция М 8- Задължителна застраховка „Трудова
злополука“
както следва:

1. На Първо място- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК -
ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на
управлението р-н Възрад/сдане, ул.„ Света София“ М? 7, етаж 5

2. На Второ място- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНОДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286 със седалище в град София 1000 и
адрес науправлението пл. „Позитано “ М 5

УШ. Класират участниците по Обособена позиция Мз 9- Застраховка „Живот за доживяване на
определена възраст“ или „Рента“ както следва:



1. На Първо място-„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИ “ АД-с ЕИК
175247407, със седалище в гр. София 1309 и адрес на управлението, р-н Възраждане, бул.
„ Тодор Александров“ Ле 141

2. На Второ място-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНСЖИВОТ“ ЕАД, с ЕИК
175436411, със седалище в град София 1592 и адрес на управлението, р-н Искор,
бул. „Христофор Колумб“ На 43

1Х. Класират единствения участник по Обособена позиция Ле 10: Застраховка „Имущество“ на
язовирната стена на язовир „Христо Смирненски, заедно с прилежащите й съоръжения и
машини “-„ЗАСТРАХОВАТЕЛНОАКЦИОНЕРНОДРУЖЕСТВО„ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, с
ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на управлението р-н Възраждане,
ул.„ Света София ” М? 7, етаж 5.

Х. Класират единствения участник по Обособена позиция Мз 11: 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)” -
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНОДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАН “ АД, с ЕИК
121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на управлението р-н Възраждане, ул.„Света
София“/819 7, етаж 5.

Х1. Предлагат за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за
обществените поръчки единствения участник, внесъл оферта по Обособена позиция На 4 -
Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“-
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, в ЕИК
121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на управлението р-н Възраждане, )Ш.„Света
София" М) 7, етаж 5, тъй като предложената от участника цена за изпълнение на поръчката
надвишава определения от възложителя финансов ресурс по тази обособена позиция (обявената
прогнозна стойност) и по този начин е внесъл оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.

Настоящият ПРОТОКОЛ да бъде представен за утвърждаване ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ И определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Заседанието на комисията беще закрито в 12:00 часа.

ПОДПИСАЛИ:

(Ваня Авра ова)


