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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 1645-1 

 София, 14.07.2016г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената 

поръчка 

 

На основание чл. 73, ал. 1-4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП-отм.), отразени 

резултати в Протокол № 1 от 12.05.2016г., Протокол № 2 от 03.06.2016г., Протокол 

№ 3 от 23.06.2016г. и Протокол № 4 от 05.07.2016г. от работата на Комисията, 

назначена със Заповед № РД-09-39/12.05.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за 

провеждане на ,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

съгласно чл. 30 от „Закон за запасите от нефт и нефтопродукти”, открита с 

Решение № 1645/24.03.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ и докладна записка с вх. № 

1645/14.07.2016г. от Аглая Минева – Председател на гореописаната комисия, 

 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

1. Класирам подадените оферти за участие в процедурата, съобразно предварително 

определения критерий ,,Най-ниска цена”, както следва: 

  

Първо място: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с предложена от 

дружеството цена (тарифно число) за покриване на всички застрахователни рискове, 

посочени в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 към Кодекса на 

застраховането, в размер на 0,51408 % (нула цяло, пет едно четири нула осем 

процента) от застрахователната сума годишно, включително 2% данък върху 

застрахователните премии съгласно ЗДЗП. 

 

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място 

участник ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. 

 

3. Отстранявам от участие в процедурата следните участници: 

1. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, на основание чл. 69, ал.1, т. 1 във 

вр. с чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), поради това, че не е представил изисканата от 

Възложителя гаранция за участие, посочена в раздел III, т. 1 в Приложение № 1 от 

документацията за участие, в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, поради което 

комисията единодушно приема, че участникът не отговаря на изискванията на 

възложителя и не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените 

условия в обществената поръчка. (Мотивите на комисията за отстраняването на 

участника са подробно изложени в Протокол № 2 от 03.06.2016г.) 



2. ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ”, на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП 

(отм.), поради това, че презастрахователната програма на участника не покрива 

всички рискове, посочени в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 от Приложение № 1 към 

Кодекса на застраховането и заложени в документацията на обществената поръчка, а 

именно липсва покритие на риска „ядрена енергия“, което изрично е посочено като 

изключение в т. 5 от Приложение № 1 към представената от участника полица по 

презастрахователен договор № *******. Предвид изложеното, комисията единодушно 

приема, че посочената в офертата  презастархователна програма на участника не 

отговаря на изискванията (предварително обявените условия) на възложителя и 

не осигурява покритие на всички рискове, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка. (Мотивите на комисията за отстраняването на участника са 

подробно изложени в Протокол № 3 от 23.06.2016г.) 

 

4. Договорът за възлагане на обществената поръчка, с определения изпълнител, да се 

сключи в законоустановения срок и при спазване на изискванията на чл. 41- чл. 43 от 

ЗОП (отм.). 

 

5. Гаранцията за участие в процедурата на участниците, подали оферта, да се освободят 

при спазване на изискванията по чл. 61 – 62а от ЗОП (отм.). 

  

6. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм.), в 3 (три) дневен срок от издаването му, 

копие на настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата: ЗАД „ОЗК 

- ЗАСТРАХОВАНЕ”, „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, като в същия ден решението  заедно с протоколите на 

комисията (1-4) да се публикува (при условията на чл. 22б, ал. 3. от ЗОП (отм.)) в 

електронната преписка на поръчката, в Профила на купувача/Процедури на следния 

интернет адрес: www.statereserve.bg 

7. Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки (ЗОП-отм.), Решението може да 

бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в 10-дневен срок 

от получаването му. 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ    /П/ 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 
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