ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 824 243 Факс: (086) 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg

Утвърдил:
Кмет: д-р Юлиян Найденов
дата: 14.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена съгласно чл. 101г от Закона за обществените поръчки и чл.
47 от Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и
контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Силистра със
Заповед № ЗК-311 от 23.02.2016 г. на Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, чрез
Денка Михайлова За Кмет на община Силистра на основание Заповед № 292/19.02.2016 г., за
получаване, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществена поръчка за
възлагане, чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите
на Община Силистра, по обособени позиции:
обособена позиция № 1 ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка „Автокаско
МПС”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС“
обособена позиция № 2 „Застраховане на имоти общинска собственост”
На 09.03.2016 г. комисия, назначена със Заповед № ЗК-311 от 23.02.2016 г., се събра на
публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на община
Силистра за да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане,
чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община
Силистра, по обособени позиции:
обособена позиция № 1 ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка „Автокаско
МПС”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС“
обособена позиция № 2 „Застраховане на имоти общинска собственост”
Комисията бе определена в следния състав:
1.
Ростислав Светославов Павлов – Секретар на Община Силистра;
2.
Валерий Петров Недев – Юрисконсулт;
3.
Добринка Милкова Атанасова – Старши счетоводител;
Срок за работа на комисията – 90 (деветдесет) календарни дни.
Работата на комисията започна в 14:00 часа, като г-н Недев изчете гласно Заповед № ЗК-311 от
23.02.2016 г. на Кмета на Община Силистра за утвърждаване на публичната покана и регистъра на
постъпилите оферти, след което членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл.
101г, ал. 2 за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.
В срока определен с Публичната покана за участие в обществената поръчка са получени
оферти от следните участници:
№
по
ред
1

наименование на участника
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс

участие
по входящ номер и дата на
обособени
получаване
позиции
за първа и втора № вхК2290 /02.03.2016 г.
1

Груп”, гр. София
2

ЗК „Надежда“ АД

3

„Дженерали застраховане“ АД

4

ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД

5

ЗАД „Армеец” АД

6

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

обособени
позиции
за
обособена
позиция
за
обособени
позиции
за първа и
обособени
позиции
За
обособена
позиция
за
обособени
позиции

втора №вх К2349/07.03.2016 г.
първа № вх К 2429/08.03.2016 г.
втора №вх К 2444/08.03.2016 г.
втора № вх К 2457/08.03.2016 г.
първа № вх К 2458/08.03.2016 г.

В залата не присъстваха представители на участниците или други лица.
І. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на
постъпването им:
Първата отворена оферта бе на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, гр.
София. Комисията установи наличието и редовността на всички изискуеми документи, съгласно
приложения списък и условията на Възложителя, посочени в Публичната покана за участие.
Участникът е направил следните предложения в офертата си:
За първа обособена позиция ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка
„Автокаско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата в МПС:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 15 /петнадесет/ календарни дни, след
постъпване при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по
основание и размер.
• Списък за наличието на сключени договори за авторемонтни дейности с доверени сервизи
във всички градове – областни центрове в страната, с посочени адреси и телефон за контакт.
• Заверени копия от Общи условия по застраховка „Каско на МПС”, Общи условия по
застраховка „Гражданска отговорност”, Общи условия по застраховка „Злополука”.
За втора обособена позиция „Застраховане на имоти общинска собственост”:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 15 /петнадесет/ календарни дни, след
постъпване при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по
основание и размер.
• Заверено копие от „Общи условия по застраховка „Пожар и природни бедствия”
Ценовите предложения по обособени позиции, са както следва:
За първа обособена позиция общо в размер на 17 309.87 лв. /седемнадесет хиляди триста и девет
лева и осемдесет и седем ст./;
За втора обособена позиция в размер на 5 228.25 лв. /пет хиляди двеста двадесет и осем лева и
двадесет и пет ст./;
Втората отворена и разгледана оферта бе на участника Застрахователна компания
„Надежда” АД, гр. София. Комисията установи наличието и редовността на всички изискуеми
документи, съгласно приложения списък и условията на Възложителя, посочени в Публичната
покана за участие. Участникът подал оферта само по обособена позиция № 2, като е направил
следните предложения:
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За втора обособена позиция „Застраховане на имоти общинска собственост”
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 15 /петнадесет/ календарни дни, след
постъпване при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по
основание и размер.
• Заверено копие от Общи условия за застраховка „Индустриален пожар”
Ценово предложение за втора обособена позиция в размер на 4 998 лв./четири хиляди
деветстотин деветдесет и осем лева/;
Третата отворена и разгледана оферта бе на участника „Дженерали застраховане“ АД, гр.
Силистра. Комисията констатира наличието и редовността на всички изискуеми документи,
съгласно приложения списък. Участникът подал оферта само по обособена позиция № 1, като е
направил следните предложения:
Предложенията на участника са:
За първа обособена позиция ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка
„Автокаско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата в МПС:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 5 /пет/ календарни дни, след постъпване
при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по основание и
размер.
• Списък на сервизни бази и доверени сервизи с посочени адреси и телефон за контакт.
• Заверени копия от Общи условия по застраховка „Каско на МПС”, Общи условия по
застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, Общи условия по застраховка
„Злополука на лица в превозни средства”.
Ценовото предложение по първа обособена позиция:
За първа обособена позиция общо в размер на 15 976,65 лв./петнадесет хиляди деветстотин
седемдесет и шест лева и шестдесет и пет ст./;
Четвъртата отворена и разгледана оферта бе на участника ЗАД „ОЗК- Застраховане” АД,
гр. София. Комисията констатира наличието и редовността на всички изискуеми документи,
съгласно приложения списък. Участника е подал оферта за участие по двете обособени позиции и
предложенията му са:
За първа обособена позиция ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка
„Автокаско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука” на местата в МПС:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 3 /три/ календарни дни, след постъпване
при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по основание и
размер.
• Списък – декларация за наличието на сключени договори за авторемонтни дейности с
доверен сервиз с посочен адрес и телефон за контакт.
• Заверени копия от Общи условия по застраховка „Каско на МПС” и Общи условия по
застраховка „Злополука”.
За втора обособена позиция „Застраховане на имоти общинска собственост”:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 3 /три/ календарни дни, след постъпване
при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по основание и
размер.
• Заверено копие от Общи условия по застраховка „Пожар и природни бедствия“.
Ценовите предложения по обособени позиции, както следва:
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За първа обособена позиция общо в размер на 15 819.98 лв. /петнадесет хиляди осемстотин и
деветнадесет лева и деветдесет и осем ст./;
За втора обособена позиция в размер на 5 602.85 лв./пет хиляди шестстотин и два лева и осемдесет
и пет ст./;
Петата отворена и разгледана оферта бе на участника ЗАД „Армеец” АД, гр. София.
Комисията констатира наличието и редовността на всички изискуеми документи, съгласно
приложения списък. Дружеството е подало оферта само за втора обособена позиция и е направило
следните предложения:
За втора обособена позиция „Застраховане на имоти общинска собственост“:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 15 /петнадесет/ календарни дни, след
постъпване при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по
основание и размер.
• Заверено копие от Общи условия по застраховка „Индустриален пожар“
Ценово предложение за втора обособена позиция е общо в размер на 5 222.60 лв./пет хиляди
двеста двадесет и два лева и шестдесет ст./;
Последната разгледана оферта бе на „ДЗИ- Общо застраховане” ЕАД, гр. София.
Участника е направил предложения само по първа обособена позиция. Комисията констатира,
наличието и редовността на приложените документи. Предложенията на участника са както
следва:
За първа обособена позиция ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка
„Автокаско”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС“:
• Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни;
• Срок на застрахователната полица – 12 /дванадесет/ месеца;
• Срок за изплащане на застрахователното събитие – 10 /десет/ календарни дни, след
постъпване при Застрахователя на всички необходими документи доказващи претенцията по
основание и размер.
• Списък с доверени сервизи с посочен адрес.
• Заверени копия от Общи условия по застраховка „Каско+” и Общи условия на застраховка
„Злополука на лицата в превозните средства”.
Ценово предложение за първа обособена позиция общо в размер на 14 921.52 лв.
/четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и един лева и петдесет и две ст./;
След приключване на публичната част от заседанието комисията премина към подробно
разглеждане на ценовите предложения на участниците. Констатирани бяха несъответствия в
ценовото предложение на следният участник Застрахователна компания „Надежда“ АД, гр. София.
Комисията реши на основание чл. 50 от „Вътрешните правила за реда за планиране и
организация на провеждането на процедурите и контрола на изпълнението на сключените
договори за обществени поръчки в Община Силистра”, да отправи искане за представяне на
разяснения по така направеното предложение от горепосоченият участник.
На 14.03.2016 г. в 11:00 часа, комисия, назначена със Заповед № ЗК- 311/23.02.2016 г. на
Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов се събра, за да разгледа допълнително
изисканите документи и/или разяснения.
С писмо № Изх К – 1692/11.03.2016 г. от ЗК „Надежда” АД, бе изискан документ, че така
определената застрахователна премия е изготвена в съответствие с Техническото задание за
застраховане на имоти публична и частна общинска собственост, съгласно чл. 9 от Закона за
общинската собственост.
Предвид това, че допълнителните рискове посочени в т.2.1 са задължителни, съгласно
Техническото задание на Възложителя и не би следвало да подлежат на допълнително заплащане,
участника следва да поясни/декларира, дали същите са включени в оферираната от него обща
цена или действително подлежат на допълнително заплащане. Имайки предвид, че съгласно т. 4
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от Техническото задание не се допуска самоучастие срещу рискове „природни бедствия“ и
„земетресение“, следва да поясни/декларира допустимо ли е или не е допустимо самоучастие в
оферираната от Вас оферта.
В отговор на искането на комисията са постъпили Допълнителни документи от ЗК
„Надежда” АД с № Вх К – 1692# 1/14.03.2016 г. Представени са следните допълнителни
документи:

Декларация от Председателя на Съвета на Директорите, че определената застрахователна
премия, посочена в приложение – образец № 5 е изготвена в съответствие с Техническото задание
на Възложителя за застраховане на имоти публична и частна общинска собственост, съгласно чл. 9
от Закона за общинската собственост.
 Декларация за неначисляване на допълнителна застрахователна премия по рискове от раздел
ІІ, т. 2.1 от Общите условия.
 Декларация за неприлагане на самоучастие.
Представените документи бяха приети от комисията.
ІІ. Класация на допуснатите участници, съгласно критерия за оценка:
обособена позиция № 1 ”Застраховане на моторни превозни средства, застраховка „Автокаско
МПС”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на местата в МПС“
№ по участник
ценово
класация
ред
предложение
”Застраховане
на
моторни
превозни
средства,
застраховка
„Автокаско”,
„Гражданска
отговорност” и
„Злополука” на
местата в МПС
1
14 921.52 лв.
І място
„ДЗИ – Общо застраховане”
2
15 819.98 лв.
ІІ място
ЗАД „ОЗК- застраховане“ АД
3

„Дженерали застраховане“ АД

15 976.65 лв.

ІІІ място

4

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“

17 309.87 лв.

ІV място

обособена позиция № 2 „Застраховане на имоти общинска собственост”:
№ по участник
ценово
класация
ред
предложение
Застраховане
на имоти
общинска
собственост”
1

ЗК „Надежда“ АД

4 998 лв.

І място

2

ЗАД „Армеец”

5 222.60 лв.

ІІ място

3

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“
ЗАД „ОЗК- Застраховане“ АД

5 228.25 лв.

ІІІ място

5 602.85 лв.

ІV място

4
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ІІІ. Резултати от работата на комисията:
Комисията предлага на възложителя:
 да определи за изпълнител по първа обособена позиция ”Застраховане на моторни превозни
средства, застраховка „Автокаско МПС”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и
„Злополука на местата в МПС“, участника „ДЗИ – Общо застраховане”ЕАД.
Мотиви: предложена най – ниска цена по обособената позиция;
 да определи за изпълнител по втора обособена позиция „Застраховане на имоти общинска
собственост”, участника Застрахователна компания „Надежда” АД.
Мотиви: предложена най – ниска цена по обособената позиция.
Комисията приключи своята работа в 11:30 часа на 14.03.2016 г. Настоящият протокол е
съставен на 14.03.2016 г.
Комисия в състав:
1. Ростислав Светославов Павлов ___________
2. Валерий Петров Недев

___________

3. Добринка Милкова Атанасова ___________
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