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УТВЪРЖДАВАМ 
НИКОЛАЙ ГрОЗ
Кмет на Община:

■ I к-*

П Р О Т О К О Л

В изпълнение на Заповед № РД-12-9/08.01.2015 г. на Кмета на община 
Нова Загора на 09.01.2014 г. се събра комисия в следния състав:

Веселина Трънова - Секретар на Община Нова Загора;
Радка Димитрова - нач. на отдел „Счетоводен";
Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правен";
Със задача:
да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти с ценови предложения 

от кандидатите за „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни 
услуги на община Нова Загора".

Комисията започна работа в 08:30 часа и констатира, че в посочения в 
публичната покана срок са постъпили две оферти, подадени както следва:

1. „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, вх. № 26-00-5/08.01.2015 г., 13:34 ч.
2. ЗАД „Виктория", гр. София, вх. № 26-00-7/09.01.2015 г., 16:49 ч.

На заседанието на комисията присъстваха представители на 
участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване и обяви предложените цени от участниците.

Участникът „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, предлага следното:
1. Застраховка "Гражданска отговорност":
1. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, за територията на 

Република България 2634,90 лева (две хиляди шестстотин тридесет и четири 
лева и 90 ст.), без ДДС;

2. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, за територията на 
Република България, ЕС и страни от МСЗК 2699,90 лева (две хиляди шестстотин 
деветдесет и девет лв. и 90 ст.), без ДДС;

2. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско":
Застрахователна премия при плащане на 1 вноска 1807,00 лева (хиляда 
осемстотин и седем лв.), без ДДС,

3. Застраховане на лица със застраховка „Злополука" на местата в МПС.
Тарифна ставка, при застрахователна сума за 1 (едно) място 1 000,00

лева, в размер на 0,0004% (словом: нула цяло, нула нула нула четири 
процента).

4. Застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 
оборудване

За застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 
оборудване тарифна ставка в размер на 0,15% (словом:нула цяло, петнадесет 
процента) от застрахователната сума.

5. Застраховане на електронна техника
За застраховане на електронна техника тарифна ставка в размер на 0,5% 

(словом:нула цяло, пет процента) от застрахователната сума.



б. Застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука"

За застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука"тарифна ставка в размер на 0,02% (словом: нула цяло, 
нула два процента) от застрахователната сума.

За застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, ал. 
1 от ППЗСП със застраховка „Злополука" тарифна ставка в размер на 0,15 лева 
(словом: нула лева и петнадесет стотинки) от застрахователната сума.

За застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 
формирования със застраховка „Злополука" тарифна ставка в размер на 0,39 % 
(словом:нула цяло и тридесет и девет процента) от застрахователната сума.

Участникът ЗАД „Виктория", предлага следното:
1. Застраховка "Гражданска отговорност":
1. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, за територията на 

Република България 2570,00 лева (две хиляди петстотин и седемдесет лева), 
без ДДС;

2. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, за територията на 
Република България, ЕС и страни от МСЗК 0,01 лева (нула, нула едно лева), без 
ДДС;

2. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско":
Застрахователна премия при плащане на 1 вноска 1750,00 лева (хиляда 
седемстотин и петдесет лв.), без ДДС,

3. Застраховане на лица със застраховка „Злополука" на местата в МПС.
Тарифна ставка, при застрахователна сума за 1 (едно) място 1 000,00

лева, в размер на 0,009% (словом: нула, нула нула девет процента).
4. Застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 

оборудване
За застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 

оборудване тарифна ставка в размер на 0,15% (словом:нула, петнадесет 
процента) от застрахователната сума.

5. Застраховане на електронна техника
За застраховане на електронна техника тарифна ставка в размер на 

0,0001% (словом:нула, нула нула нула един процента) от застрахователната 
сума.

6. Застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука"

За застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука" тарифна ставка в размер на 0,001% (словом: нула, 
нула нула един процента) от застрахователната сума.

За застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, ал. 
1 от ППЗСП със застраховка „Злополука" тарифна ставка в размер на 0,0018 % 
(словом: нула, нула нула осемнадесет процента) от застрахователната сума.

За застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 
формирования със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в 
размер на 0,002 % (словом:нула, нула нула два процента) от застрахователната 
сума.

Представителя на ЗАД „Виктория" - М. Забунова подписа ценовите и 
техническите предложения на участниците.

След като отвори и се запозна с представените оферти, комисията 
извърши проверка за съответствие на офертите с изискванията на възложителя, 
и констатира следното:



Участникът „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД е представил всички 
необходими за участие в процедурата документи. При разглеждане на Ценовото 
предложение - образец № 4 от документацията комисията констатира следните 
несъответствия:

1. участникът е направил изменения в таблицата към т. 2.1. Застраховка 
„Гражданска отговорност" и в таблицата към т. 2.2. Застраховка „Каско на МПС" 
- клауза „Пълно каско":

В таблицата към т. 2.1. Застраховка „Гражданска отговорност" участникът 
е направил следните изменения: вместо „Застрахователна премия при плащане 
на 1 вноска, лв." е посочил „застрахователна премия при разсрочено плащане 
на 4 вноски, лв.", вместо „За територията на Република България, лв." е посочил 
„за територията на Република България, държави - членки на Европейския 
съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, 
Сърбия и Швейцария, лв., без ДДС", вместо „За територията на Република 
България, ЕС и страни от МСЗК, лв." е посочил „за територията на Република 
България, държави - членки на Европейския съюз, всички държави от 
Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария и трети 
страни, лв., без ДДС", между ред с номер 13. „Автобуси над 40 места" и ред с 
номер 14. „Строителна и пътно-сгроителна техника" е вмъкнат допълнителен ред 
с текст „Земеделска и горска техника, вътрешно заводски транспорт" съответно 
е променена и номерацията на редовете, както и са посочени цени за този вид 
техника в съответните колони.

В таблицата към т. 2.2. Застраховка „Каско на МПС" - клауза „Пълно 
каско" участникът е направил следните изменения: в колона едно, ред едно 
вместо „Вид МПС" е посочил „Тарифно число в зависимост от ЗС", в колона две, 
ред едно вместо „Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, лв." е 
посочил „Застрахователна премия при разсрочено плащане на 4 вноски, лв. без 
ДДС", след ред с номер 4. „МПС със ЗС от 20050 лева до 50000 лева" е добавен 
нов ред с номер 5. „МПС със ЗС над 50050 лева", както са посочени и цени за 
този вид МПС в съответната колона.

Описаната промяна в образеца от страна на участника „ДЗИ - Общо 
застраховане" ЕАД е нарушение на изискванията на възложителя и води до 
невъзможност за обективно оценяване на участниците. В Документацията за 
възлагане на обществената поръчка, раздел „Изисквания към участниците и 
указания за подготовка на офертите" в т. 4.12. изрично е посочено, че при 
непредставяне на някой от изискваните документи или промяна в образците, 
ценовото предложение не се разглежда.

2. по т. 2.6.2. Застраховане на лица, полагащи общественополезен труд 
по чл. 12, ал, 1 от ППЗСП със застраховка „Злополука" участникът предлага 
тарифна ставка в размер на 0,15 лева (словом: нула лева и петнадесет 
стотинки), от застрахователната сума. Съгласно Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертите от документацията за възлагане на 
обществената поръчка, т. 6 „Разглеждане и оценяване на офертите" е посочен 
критерия за оценка и методиката за оценяване, като е заложено, че за 
застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, ал. 1 от 
ППЗС участникът предлага тарифна ставка в %. Следователно посочване на 
тарифно число в лева, а не в % води до промяна на условията за участие и до 
невъзможност да се приложи методиката за оценяване на офертите.

С оглед на изложеното, комисията не разполага с правомощие да допусне 
до оценка офертата на участника „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, тъй като са 
констатирани описаните по-горе несъответствия на офертата на този участник с 
изискванията на възложителя.



Участникът ЗАД „Виктория" е представил всички необходими за участие 
в процедурата документи, и офертата му отговаря на изискванията на 
възложителя.

С оглед на това, че до оценяване е допусната само една оферта на 
участника ЗАД „Виктория", не може да се извърши оценяване по заложения 
критерий и съответно не може да се извърши класиране. Офертата на участника 
отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, 
предложената от него цена е приемлива.

Въз основа на разгледаните документи комисията предлага Договор за 
„Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на община 
Нова Загора" да се сключи с участника ЗАД „Виктория", гр. София. Настоящият 
протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 101г, ал. 4 от ЗОП и се 
приключи на 13.01.2015 г.

КОМИСИЯ:
Веселина Трънова 

Радка Димитрова


