
                                                                                                                            Утвърждавам:

   

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/  

/ Станимир Пеев / 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 17.03.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 

14.00 ч., комисия, назначена със Заповед № РД-10-64/04.03.2015г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Харискова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, 

обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване”  

 

и 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
  

 1. Милада Георгиева – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към 

дирекция „Финансово – стопански дейности  и управление на собствеността”; 

 2. Николай Драгиев – главен експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки 

и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване” – правоспособен юрист; 

 3. Стефка Бозова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване”; 

 4. Мартин Киров – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 

осигуряване” 

 

 

 се събра, за да получи, разгледа и оцени подадените оферти за участие в 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Сключване на застраховка 

„Гражданска отговорност” на МПС за нуждите на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)”. 

 

 В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти: 

 

1. Оферта с вх. № 1560/13.03.2015г. от ЗАД „ВИКТОРИЯ”;  

2. Оферта с вх. № 1579/13.03.2015г. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”; 

 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, членовете й представиха 

декларации на основание чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
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 На заседанието не присъстваха лица, имащи това право съгласно чл. 63, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки.  

 

 Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

констатира следното: 

 

І. Оферта с вх. № 1560/13.03.2015г. от ЗАД „ВИКТОРИЯ”: 

Участникът ЗАД „ВИКТОРИЯ” е представил всички необходими документи. 

Комисията направи кратко описание на предложенията на участниците: 

1. Предложената обща застрахователна премия за застраховка „Гражданска 

отговорност” за срок 1 (една) година, съгласно ценовото предложение на участника, е в 

размер на 8,661.68 лева (осем хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и 

осем стотинки); 

2. Предложеният срок за изплащане на застрахователно обезщетение, съгласно 

техническото предложение на участника, е до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на 

представяне на всички необходими документи, доказващи размера на щетата. 

 

ІІ. Оферта с вх. № 1579/13.03.2015г. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”: 

Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е представил всички 

необходими документи. 

Комисията направи кратко описание на предложенията на участниците: 

1. Предложената обща застрахователна премия за застраховка „Гражданска 

отговорност” за срок 1 (една) година, съгласно ценовото предложение на участника, е в 

размер на 9,679.84 лева (девет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и осемдесет 

и четири стотинки); 

2. Предложеният срок за изплащане на застрахователно обезщетение, съгласно 

техническото предложение на участника, е 1 (един) ден. 

  

След като констатира, че всички необходими документи са в изискуемата форма 

и отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията класира участниците в 

обществената поръчка, съгласно критерият за оценка „най-ниска цена”, както 

следва: 

 

1. На първо място участника ЗАД „ВИКТОРИЯ” с предложена обща застрахователна 

премия в размер на 8,661.68 лева (осем хиляди шестстотин шестдесет и един лева и 

шестдесет и осем стотинки); 

 

2. На второ място участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с предложена 

обща застрахователна премия в размер на 9,679.84 лева (девет хиляди шестстотин 

седемдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки.  

 

На основание чл. 101е от ЗОП във вр. с чл. 59, ал. 1 от ВП, Комисията предлага 

на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на МПС за нуждите на 
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Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)” за срок 

от 1 (една) година с класирания на първо място участник ЗАД „ВИКТОРИЯ”. 

 

 

Приложение: Съгласно текста. 

 

17.03.2015г.               Председател:                       /П/ 

гр. София       / Кристина Харискова / 

 

    Членове:        1.                    /П/ 

       / Милада Георгиева / 

 

      2.                      /П/ 

        / Николай Драгиев / 

 

      3.                     /П/  

                     / Стефка Бозова / 

 

                                                                                    4.                       /П/ 

                                                                                                 / Мартин Киров / 


