МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО
Габрово, ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

ПРОТОКОЛ
Днес, 20.01.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, се
проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-63/20.01.2020 г. на
Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа,
оцени и класира предложенията на подадени оферти в обществена поръчка чрез събиране на
оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Предоставяне на
застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени
позиции“ открита и регистрирана в АОП с № 9095663/03.01.2020г.
Заседанието започна в 10:00 ч.
Присъстваха следните членове на комисията:
Председател: 1. Иванка Ганчева Ръководител счетоводен отдел;
Членове:

1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки-ръководител звено;
2. адв. Николай Миланов;

След като констатира, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията откри
заседанието за отваряне на офертата и запозна присъстващите със съдържанието на Заповед №
РД-06-63/20.01.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за
назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.
Преди началото на заседанието председателят на комисията получи постъпилите оферти,
като предаването им беше документирано съгласно изискванията на чл.48, ал.6 от Правилника за
прилагане на ЗОП/ППЗОП/.
До първоначалния обявен срок за подаване на оферти /13.01.2020 г/ постъпиха шест оферти
както следва:
1. Вх. № 01/10.01.2020 г 10:45 ч ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ – ОП2, 4, 5, 6
2. Вх. № 02/13.01.2020 г 09:00 ч „Застрахователно дружество Евроинс“ АД– ОП3
3. Вх. № 03/13.01.2020 г 10:20 ч ЗК “ Уника“ АД– ОП1
4. Вх. № 04/13.01.2020 г 10:25 ч ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД – ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5. Вх. № 05/13.01.2020 г 12:10 ч ЗК „Лев инс“ АД – ОП 3.
6. Вх. № 06/13.01.2020 г 15:30 ч „ДЗИ- Общо застраховане“Е АД – ОП 4
Съгласно изискванията на чл.188, ал.2 от ЗОП, тъй като няма подадени поне по три оферти за
всяка обособена позиция Възложителят удължи срока за подаване на оферти със шест дни, като
крайния срок за подаване на оферти стана:17.01.2020 г
След крайния срок липсват постъпили или върнати оферти.

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха представители на фирмите участници,
както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим на достъп до сградата, в която се извърши отварянето на офертите.
След получаването на офертите, председателят и членовете на комисията, назначена от
Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, попълниха и подписаха
декларации по чл. 97, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към:
І. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и обявяване на ценовите
предложения на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП:
Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на управление
гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286. Участникът е подал оферта за обособени позиции с №
ОП 2, 4, 5, 6.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик

с

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно
изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
1180,00 лв без ДДС
Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на
автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
1175,43 лв без ДДС
Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
2981,50 лв без ДДС
Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС,
собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
168,30 лв без ДДС
Участник №2 - “Застрахователно дружество Евроинс“ АД, със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. Христофор Колумб №43, с ЕИК 121265113. Участникът е подал оферта
за обособени позиции с № ОП 3.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик

с

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно
изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
39 600,00 лв без ДДС

Участник №3 - ЗК“Уника“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор
Александров №18, с ЕИК 040451865. Участникът е подал оферта за обособени позиции с № ОП 1.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик

с

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно
изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на ИМУЩЕСТВО на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
7 368,63 лв без ДДС
Участник №4- ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177. Участникът е подал оферта за обособени позиции с № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик

с

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно
изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на ИМУЩЕСТВО на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
7 397,77 лв без ДДС
Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
1377,00 лв без ДДС
Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
41992.41 лв без ДДС
Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на
автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
1269.60 лв без ДДС
Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
2224.11 лв без ДДС
Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС,
собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
168,30 лв без ДДС
Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове
на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
2488.80 лв без ДДС
Участник №5- ЗК “ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.
Симеоновско шосе № 67А с ЕИК 121130788. Участникът е подал оферта за обособени позиции с №
3.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик

с

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно
изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер
41527.26 лв без ДДС
Участник №6- “ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. Витоша №89Б с ЕИК 121718407. Участникът е подал оферта за обособени позиции с
№ 4.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик

с

ненарушена цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно
изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на
автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участникът е предложил за тази обособена позиция застрахователна премия в размер на
864,33 лв без ДДС
След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната част на
заседанието и продължи работата си при закрити врати.
В периода 20-30.01.2020 г комисията продължи своята работа на закрити заседания.
Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове и е
налице необходимият кворум за вземане на валидни решения. Комисията пристъпи към
разглеждане на документите и проверка за съответствието им с критериите за подбор на
Възложителя, като разглеждането на представените от участниците документи се осъществи по
реда на постъпване на офертите за горепосочената обществена поръчка.
ІІ. Проверка на документите на участника за съответствието им с критериите за
подбор, поставени от възложителя:
2.1.

Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на

управление гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286. Участникът е подал оферта за обособени
позиции с № ОП 2, 4, 5, 6. Участникът е представил следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
2. Оферта;

3. Разрешение за извършване на застрахователна дейност.
4. Допълнително Разрешение за извършване на застрахователна дейност;
5. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП
6. Пълномощни;
7. Техническите предложения на участника – с общи условия;
8. Общи условия
9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд
10. Декларация за неизползване на подизпълнители;
11. Списък на представителствата на ЗАД Булстрад
12. Списък на сервизи;
13. Ценови предложения.
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническите предложения на участника, комисията ги разгледа

и установи следното: За

Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
АД в приложените общи условия към техническото предложение като изключение е записано:
Използване на ескалатори, асансьори. Във тази връзка комисията ще изиска разяснения на
основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, дали това изключение може да се включи като специална
договореност в общите условия и евентуално сключване на договор за тази позиция, тъй като на
територията на лечебното заведение функционират 14 асансьора.
С Изх. № 387/27.01.2020 г комисията е направила запитване до участника. В указания срок
от три дни е получено от участника разяснение , което е заведено под № 420/29.01.2020 г. В
разяснението участника посочва, че при евентуално сключване на договор по ОП2 това покритие
ще бъде гарантирано с добавък издаден към Застрахователната полица. Участникът е приложил
и добавък подписан и подпечатан от негова страна.
Комисията приема направените разяснения от участника и го допуска до класиране.
2.2.

Участник №2 - “Застрахователно дружество Евроинс“ АД, със седалище и

адрес на управление гр. София, бул. Христофор Колумб №43, с ЕИК 121265113. Участникът е
подал оферта за обособени позиции с № ОП 3.
Участникът е представил следните документи:
1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

2.

Оферта;

3.

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП

4.

Техническите предложения на участника –ОП3 с общи условия;

5.

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
6.

Ценово предложение –ОП3

Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническите предложения на участника, комисията ги разгледа и установи че за позиция № 3 и
приложените общи условия към нея, отговаря на изискванията на Възложителя.
2.3.

Участник №3 - ЗК“Уника“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.

Тодор Александров №18, с ЕИК 040451865. Участникът е представил следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
2. Оферта;
3. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд
5. Удостоверение за актуално състояние
6. Разрешение за извършване на застрахователна дейност;
7. Допълниелен лиценз
8. Разрешение за промяна на наименованието на дружеството;
9. Техническите предложения на участника –ОП1 с общи условия;
10. Ценово предложение –ОП1
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническите предложения на участника, комисията ги разгледа и установи че за позиция № 1 и
приложените общи условия към нея, отговарят на изискванията на Възложителя.
2.4. Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177. Участникът е представил следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
2. Оферта;
3. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП
4. Техническите предложения на участника – ЗА ОП1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
6. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП1
7. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП2
8. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП3

9. Извлечение от Кодекса на застраховането за задължителна застраховка Гражданска
отговорност на автомобилистите.
10. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП5
11. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП6
12. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП7
13. Ценово предложение – ОП1 , ОП2, ОП3, ОП4, ОП5,ОП6 и ОП7
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническите предложения на участника, комисията ги разгледа и установи че за позиции № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и приложените общи условия към тях, отговарят на изискванията на Възложителя.
2.5.Участник №5- ЗК “ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.
Симеоновско шосе № 67А с ЕИК 121130788. Участникът е представил следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
2. Оферта;
3. Декларация за наличие на упълномощаване и пълномощно
4. Актуално състояние на участника
5. Копия на съдебни решения регистрация на фирмата
6. Лиценз на участника
7. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП
8. Техническите предложения на участника – ЗА ОП3
9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
10. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП3
11. Ценово предложение – ОП3
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническите предложения на участника, комисията ги разгледа и установи че за позиции № 3 и
приложените общи условия към тях, отговарят на изискванията на Възложителя.
2.6. Участник №6- “ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. Витоша №89Б с ЕИК 121718407. Списък на документите, съдържащи се в офертата,
подписан от участника:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
2. Оферта;

3. Разрешение за извършване на застрахователна дейност
4. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП
5. Пълномощно
6. Техническите предложения на участника – ЗА ОП4
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
8. Общи условия за застраховките в обхвата на ОП4
9. Ценово предложение – ОП4
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата. Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническите предложения на участника, комисията ги разгледа и установи че за позиции № 4 и
приложените общи условия към тях, отговарят на изискванията на Възложителя.
ІІІ. Разглеждане на ценовите предложения на участниците и оценяването им според
критериите им за възлагане на поръчката, поставени от възложителя:
3.1. За опособена позиция № 3 – се извърши оценката въз основа на икономически найизгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, определена въз основа на избрания критерий
за възлагане «оптимално съотношение качество/ цена», на основание чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП
Оценката се извършва по следната формула:
КОФ = 70хИО% +30 х ПС% където
КОФ – комплексна оценка на офертата
ПС - процент самоучастие от една претенция
ИО – икономическа оценка на офертата
Оценката по всеки от критериите се извършва, както следва:
1. Критерий Процент на самоучастие от всяка претенция
Оценката на критерия ПС се определя по формулата:

ПС 

ПС мин
х100
ПСсъотв.

където:
ПС

min

- най – ниския предложен от участниците процент на самоучастие от всяка една

претенция
ПCсъотв – предложения процент самоучастие.
Забележка: Процентът самоучастие от всяка една претенция не може да бъде повисок от 5%.
2. Критерий – ИО
Оценката на критерия ИО се определя по формулата:

ИО 

Ц мин
х100
Цсъотв.

Където Цсъотв е предложената цена за позицията в лева с ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена цена за позицията, в лева с ДДС съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
№

Участници

Предложена цена:

Процент
самоучастие

1

“Застрахователно дружество Евроинс“ АД

39 600,00 лв без ДДС

0,01%

2

ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД

41992.41 лв без ДДС

0,01%

3

ЗК “ЛЕВ ИНС“ АД

41527,26 лв без ДДС

0,001%

ПС Евроинс= 0,001 х100=10
0,01
ПС ОЗК Застраховане= 0,001 х100= 10
0,01
ПС ЛевИнс = 0,001 х100= 100
0,001
ИО Евроинс = 39600,00 х 100 = 100
39600,00
ИО ОЗК Застраховане = 39600,00 х 100 = 94,30
41992,41
ИО Лев Инс = 39600,00 х 100 = 95,35
41527,26
КОФ Евроинс = 70х100 +30 х 10= 73
КОФ ОЗК Застраховане =70х 94,30 +30 х 10= 69,01
КОФ Лев Инс = 70х 95,35 +30 х 100= 96,75
ІV. Провеждане на публичен жребий на основание чл. 58, ал.3, от ППЗОП – За Обособена
позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р
Тота Венкова“ АД;
След извършване на класирането на допуснатите до участие оферти беше констатирано
обстоятелството, че има повече от една класирани оферти на участници в процедурата с равни
ценови предложения за една и съща позиция – ОП6, а именно:
ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД с предложена цена 168,30 лв без ДДС
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ с предложена цена 168,30 лв без ДДС

С Изх. № 438/30.01.2020 г е изпратена покана до двамата участници за провеждане на
публичен жребий на 03.02.2020 г от 09:00 часа. Същата покана е потвърдена от участниците.
На 03.02.2020 г. комисията пристъпи към тегленето на жребий за Обособена позиция 6 –
Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
АД;
ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД с предложена цена 168,30 лв без ДДС
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ с предложена цена 168,30 лв без ДДС
Член на комисията сгъна две лисчета с имената на участниците, разбърка ги и предложи
на член на комисията да изтегли плик. Иванка Ганчева изтегли участник ЗАД “ОЗК Застраховане“ АД .
След приключване на жребия комисията пристъпи към:
V. Обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител.
Комисията класира участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда
на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за
нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ по обособени позиции
както следва:
Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на ИМУЩЕСТВО на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
1 място Участник №3 - ЗК“Уника“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.
Тодор Александров №18, с ЕИК 040451865с предложена застрахователна премия в размер на
7 368,63 лв без ДДС;
2 място Участник №4- ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер
на 7 397,77 лв без ДДС
Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
1 място Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на
управление гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286 с предложена застрахователна премия в
размер на 1180,00 лв без ДДС
2 място Участник №4- ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер
на 1377,00 лв без ДДС
Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
1 място Участник №5- ЗК “ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.
Симеоновско шосе № 67А с ЕИК 121130788 с предложена застрахователна премия в размер на
41527,26 лв без ДДС , самоучастие : 0,001% и общ брой точки: 96.75 точки
2 място Участник №1 - “Застрахователно дружество Евроинс“ АД, със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. Христофор Колумб №43, с ЕИК 121265113 с предложена

застрахователна премия в размер на 39600,00 лв без ДДС, самоучастие : 0,01% и общ брой точки:
73 точки
3 място Участник №4- ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер на
41992,41 , самоучастие : 0,01% и общ брой точки: 69,01 точки
Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на
автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
1 място Участник №6- “ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. Витоша №89Б с ЕИК 121718407 с предложена застрахователна премия в размер на
864,33 лв без ДДС
2 място Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на
управление гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286 с предложена застрахователна премия в
размер на 1175.43 лв без ДДС
3 място Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер
на 1269.60 лв без ДДС
Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
1 място Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер
на 2224.11 лв без ДДС
2 място Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на
управление гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286 с предложена застрахователна премия в
размер на 2 981.50 лв без ДДС
Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС,
собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
1 място Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер
на 168,30 лв без ДДС
2 място Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на
управление гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286 с предложена застрахователна премия в
размер на 168,30 лв без ДДС
Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове
на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
1 място Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер
на 2488.80 лв без ДДС

V. Комисията предлага да се сключи договор с участникът, класиран на първо на
обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с

предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД по седем обособени позиции“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на ИМУЩЕСТВО на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участник №3 - ЗК“Уника“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор
Александров №18, с ЕИК 040451865с предложена застрахователна премия в размер на 7 368,63 лв
без ДДС
Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска
Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участник №1 - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, със седалище и адрес на
управление гр. София, пл. Позитано 5, с ЕИК 000694286 с предложена застрахователна премия в
размер на 1180,00 лв без ДДС
Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска
Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участник №5- ЗК “ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.
Симеоновско шосе № 67А с ЕИК 121130788 с предложена застрахователна премия в размер на
41527,26 лв без ДДС , самоучастие : 0,001% и общ брой точки: 96.75 точки
Мотиви: Предложената от участника цена е икономически най-изгодна
Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на
автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участник №6- “ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. Витоша №89Б с ЕИК 121718407 с предложена застрахователна премия в размер на
864,33 лв без ДДС
Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска
Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер на
2224.11 лв без ДДС
Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска
Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС,
собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер на
168,30 лв без ДДС
Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска

Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове
на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Участник №4 - ЗАД “ОЗК - Застраховане“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. Света София № 5 с ЕИК 121265177 с предложена застрахователна премия в размер на 2488.80
лв без ДДС
Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска

С това комисията приключи своята работа на 03.02.2020 г в 11:00 часа. Офертите на
участниците ще бъдат съхранявани в Стая „Архив“ към звено обществени поръчки.
На основание чл.47, ал.4 изречение второ от ППЗОП комисията предава настоящия
протокол на Възложителя за утвърждаване.
След утвърждаването му протоколът в един и същ ден ще се изпрати до участниците и ще
се

публикува

на

профила

на

купувача

на

МБАЛ

Габрово

на

адрес:

http://zop.mbalgabrovo.com/offer/22/
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на
комисията:
Комисия:
Председател: ……………………………………..
/ Иванка Ганчева Ръководител счетоводен отдел/
Членове:

.......................................................
/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки – Ръководител

звено/
.......................................................
/адв. Н. Миланов/

03.02.2020 г

Настоящия протокол се предоставя за утвърждаване на Възложителя на дата: ………………….
Утвърдил:
/Д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/

