
                                                                                                                            Утвърждавам:

   

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /П/    

/ Станимир Пеев / 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 16.03.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна 

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

11.00 ч., комисия, назначена със Заповед № РД-10-65/04.03.2015г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Бозова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 

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

информационно осигуряване” – правоспособен юрист 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
  

 1. Адриана Антова – 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” 

 3. Кристина Харискова – 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 

„Каско” 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. № 1562/13.03.2015г. от ЗАД „ВИКТОРИЯ”;  

2. Оферта с вх. № 1580/13.03.2015г. 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). 

 На публичната част от заседанието присъства г-жа Катя Георгиева Гетова – 

представител на ЗАД „ВИКТОРИЯ”, с пълномощно, неразделна част от настоящия 

протокол. 

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

констатира следното: 

І. Оферта с вх. № 1562/13.03.2015г. от ЗАД „ВИКТОРИЯ”: 

Участникът ЗАД „ВИКТОРИЯ” е представил всички необходими документи. 

Комисията направи кратко описание на предложенията на участниците: 



 2 

1. Предложената обща застрахователна премия за застраховка „Каско” за срок от 

2 (два) месеца, съгласно ценовото предложение на участника, е в размер на 1672.74 

лева (хиляда шестстотин седемдесет и два лева и седемдесет и четири стотинки), а 

общата застрахователна сума – в размер на 491 980.00 лева (четиристотин деветдесет и 

една хиляди деветстотин и осемдесет лева). 

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. № 1580/13.03.2015г. 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 „Каско” за срок от 

2 (два) месеца, съгласно ценовото предложение на участника, е в размер на 1633.02 

лева (хиляда шестстотин тридесет и три лева и две стотинки), а общата застрахователна 

сума – в размер на 320 200 лева (триста и двадесет хиляди и двеста лева). 

2. Предложеният срок за изплащане на застрахователно обезщетение, съгласно 

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

 

На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, на г-жа Гетова, в качеството й на 

упълномощен представител на ЗАД „ВИКТОРИЯ”, беше предложено да подпише 

техническите и ценовите предложения на участниците, като същата заяви, че ще се 

въздържи да се възползва от правото си. 

 След извършване на описаните действия приключи публичната част от 

заседанието, след което Комисията продължи работата си на закрито заседание.  

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

и отговарят на изискванията на Възложителя, Комисията премина към оценяване на 

офертите и класиране на участниците в обществената поръчка, съобразно утвърдената 

методика (Приложение № 10) от документацията за участие и установи следното:  

 

1. Оферта с вх. № 1562/13.03.2015г. от ЗАД „ВИКТОРИЯ”: 

1.1. По показател А1 (обща стойност на застрахователната премия),  участникът 

получава 48,81 (четиридесет и осем цяло и осемдесет и една) точки.  

1.2. По показател А2 (обща стойност на застрахователната сума), участникът получава 

50 (петдесет) точки. 

1.3. Представената от участника ЗАД „ВИКТОРИЯ” оферта за изпълнение на 

обществената поръчка получава комплексна оценка (изчислена по формула Окомпл. = 

А1 + А2), в размер на 98,81 (деветдесет и осем цяло и осемдесет и една) точки.  

 

2. Оферта с вх. № 1580/13.03.2015г. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”: 

2.1. По показател А1 (обща стойност на застрахователната премия), участникът 

получава 50 (петдесет) точки. 

2.2. По показател А2 (обща стойност на застрахователната сума), участникът получава 

32,54 (тридесет и две цяло и петдесет и четири) точки. 

2.3. Представената от участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” оферта за 

изпълнение на обществената поръчка получава комплексна оценка (изчислена по 

формула Окомпл. = А1 + А2), в размер на 82,54 (осемдесет и две цяло и петдесет и 

четири) точки. 
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             С оглед така поставените оценки, Комисията класира: 

 

1. На първо място участника от ЗАД „ВИКТОРИЯ” с Окомпл. = 98,81 (деветдесет и 

осем цяло и осемдесет и една) точки; 

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

82,54 (осемдесет и две цяло и петдесет и четири) точки. 

 

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 „Каско” на МПС за нуждите на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)” за 2 (два) месеца с 

класирания на първо място участник ЗАД „ВИКТОРИЯ”. 

 

 

Приложение: Съгласно текста. 

 

16.03.2015г.               Председател:                       /П/ 

гр. София       / Стефка Бозова / 

 

    Членове:        1.                    /П/ 

       / Адриана Антова / 

 

      2.                      /П/ 

        / Николай Драгиев / 

 

      3.                      /П/ 

                     / Кристина Харискова / 

 

                                                                                    4.                       /П/ 

                                                                                                / Мартин Киров / 


