ПРОТОКОЛ № 3

за отваряне на ценовите предложения от офертите за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на застраховки за
нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по четири обособени
позиции, преписка АОП 01055-2016-0031, Решение за откриване на процедура № РД-1934/27.10.2016 г., ID № на документа в РОП 755299, и Обявление с ID № на документа в
РОП

755300,

адрес

на

„профил

на

купувача“

-

http://www.cadastre.bg/public-

contracts/osiguryavane-na-zastrahovki-GO-Imushtestvo-zlopoluka-givot-kasko,

както

и

за

класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от Възложителя условия.
Обособените позиции по обществената поръчка са, както следва:
Обособена позиция № 1: „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти държавна собственост, управлявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър, и
намиращите се в тях движими вещи
Обособена позиция № 2: „Застраховка “Гражданска отговорност”, относно
моторни превозни средства (МПС) и злополука на местата в МПС, собственост на
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Обособена позиция № 3: „Застраховка на сухопътни превозни средства,
собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър, при условията на „Пълно
автокаско“
Обособена позиция № 4: „Групова рискова застраховка „Живот” за служителите
на Агенция по геодезия, картография и кадастър“.
В изпълнение на Заповед № РД-19-34/06.12.2016 г. на изпълняващия длъжността
изпълнителен директор на АГКК, чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и чл. 57 от Правилника за прилагане на закон за обществените поръчки (ППЗОП), на
15.12.2016 г. в 09:00 часа, в сградата на АГКК, на адрес, гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в
залата на втория етаж, комисия в състав:
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Председател:
Анна Райкова Караиванова - началник отдел "Обществени поръчки и договори",
дирекция „Административно-правно обслужване“
Членове:
1. инж. Веселин Иванов Георгиев - главен експерт в отдел „Управление на
собствеността и логистика“, дирекция „Финансово – стопанско управление“
2. инж. Боян Чиприянов Чиприянов - младши експерт в отдел "Управление на
собствеността и логистика" дирекция „Финансово – стопанско управление“
3. Радостина Николова Мирина - главен експерт в отдел „Контрол“, дирекция
„Геодезия и картография“
4. Мария Семерджиева - главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативо
обсужване“ при дирекция „Административно-правно обслужване“, резервен член,
заместваща отсъстващата по обективни причини Елка Иванова Димитрова - главен
специалист - счетоводител в отдел „Финанси, счетоводство и проекти“, дирекция ФСУ,
продължи работата си и проведе публично заседание със задача отваряне на
ценовите предложения на участниците по настоящата процедура.
На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали оферти, нито
представители на средствата за масово осведомяване.

I.

В хода на публичното заседание председателят на комисията докладва пред

комисията и пред представителите на участниците, че приложените опаковки към
офертите на участниците с надпис „Предлагани ценови параметри“ са съобразени с
изискванията на закона и на Възложителя, както и че същите са с ненарушена цялост и
върху тях се съдържат подписите на тримата членове на комисията и на представител на
друг участник (както подробно е описано в Протокол № 1/07.12.2016 г.).
Комисията пристъпи към публично отваряне на пликовете с ценовото предложение
по реда на постъпване на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците,
както следва:
1. Ценово предложение на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“,
оферта с рег. № 99-674/05.12.2016 г.:
Обособена позиция:

Предлагана цена без вкл. ДДС:

№2

13 851.57 лева (тринадесет хиляди осемстотин петдесет и един
лева и петдесет и седем стотинки)

№3

20 215.96 лева (двадесет хиляди двеста и петнадесет лева и
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деветдесет и шест стотинки)
2. Ценово предложение на ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД, оферта с рег. № 99675/05.12.2016 г.:
Обособена позиция:

Предлагана цена без вкл. ДДС:

№2

13 880.38 лева (тринадесет хиляди осемстотин и осемдесет
лева и тридесет и осем стотинки)
3. Ценово предложение на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, оферта с рег. №

99-677/05.12.2016 г.:
Обособена позиция:

Предлагана цена без вкл. ДДС:

№1

8 656.18 лева (осем хиляди шестстотин петдесет и шест лева и
осемнадесет стотинки)

№2

8 373.72 лева (осем хиляди триста седемдесет и три лева и
седемдесет и две стотинки)

№3

17 776.05 лева (седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет
и шест лева и пет стотинки)
4. Ценово предложение на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, оферта с рег. № 99-

678/05.12.2016 г.:
Обособена позиция:

Предлагана цена без вкл. ДДС:

№1

7 651.20 лева (седем хиляди шестстотин петдесет и един лева
и двадесет стотинки)

№2

10 880.00 лева (десет хиляди осемстотин и осемдесет лева)

№3

17 357.79 лева (седемнадесет хиляди триста петдесет и седем
лева и седемдесет и девет стотинки)
След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията обяви,

че публичната част е приключила, и че от този момент комисията ще продължи своята
работа в закрито заседание.
II.

В хода на продължилото закрито заседание, проведено на 15.12.2016 г. и в

изпълнение на поставените й задачи, комисията констатира, че предложените ценови
параметри на участниците не надвишават прогнозната стойност на поръчката, посочена в
Раздел II. „Общи услови“, буква Б. „Обект на обществената поръчка“, за съответните
отделни обособени позиции.
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При разглеждане на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка
за Обособена позиция № 2: „Застраховка “Гражданска отговорност”, относно моторни
превозни средства (МПС) и злополука на местата в МПС, собственост на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, комисията констатира, че ценовото предложение на
участника ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД в размер на 8 373.72 лева (осем хиляди
триста седемдесет и три лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС, представлява числово
изражение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите
предложения на останалите участници. В тази връзка и на основание чл. 72, ал. 1 от
Закона за обществените поръчки, с писмо от председателя на комисията беше
предоставена на същия участник възможност в 5 (пет) дневен срок от получаване на
писмото да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложената от цена (в лева, без ДДС).

III.

В предоставения 5-дневен, законен срок (от получаване на искането), в

деловодството на АГКК по факс е постъпила подробна писмена обосновка с вх. № 997983/16.12.2016 г. от ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД по Обособена позиция № 2.
В закрито заседание, проведено на 20.12.2016 г., комисията в гореописания състав
(председател и основни членове от № 1 до № 3 вкл.) с участието на основния член Елка
Иванова Димитрова - главен специалист - счетоводител в отдел „Финанси, счетоводство и
проекти“, дирекция ФСУ, и без участието на резервния член Мария Семерджиева - главен
юрисконсулт в отдел „Правно-нормативо обсужване“ при дирекция „Административноправно обслужване“, продължи работа си, като пристъпи към разглеждане на писмената
обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на обществената
поръчка от участника ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД за Обособена позиция № 2. В
обосновката са изложени обстоятелства, съобразно изискванията на чл.72, ал.2 ЗОП, както
следва: наличие на изключително благоприятни условия за Застрахователя (чл. 72, ал. 2, т.
2 от ЗОП) и икономически особености на предоставяните услуги (чл. 72, ал. 2, т. 1 от
ЗОП).
В обосновката е посочено, че участникът вече е бил Застраховател на интересите на
АГКК, а също и на много други клиенти със сходни параметри и подобен обхват на
застрахователна защита, а именно: Министерски съвет, Прокуратура на Република
България, Сметната палата, Комендантство-МО, Министерство на правосъдието,
Министерство на финансите, Министерство на културата, ЦУ на НАП, ДФ „Земеделие“,
„Български пощи“ ЕАД и др. В обосновката се твърди, че предлаганата от участника
застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите е
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определена съгласно разработена диференцирана тарифа, която позволява класифициране
на рисковете и селектиране на обектите на застраховане спрямо вид, кубатура и зона на
управление и регистрация на МПС. Посочено е, че при формирането на застрахователната
премия е приложена действащата към момента на обосновката „Индивидуална тарифа за
участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за застраховане на имуществени
и неимуществени интереси на държавна и/или общинска собственост, учреждения и
корпоративни клиенти“, като са приложени и максимално допустимите допълнителни
отстъпки съгласно Вътрешни процедури и Оторизации, като са взети предвид няколко
значими фактора, описани подробно в обосновката.
С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши да приеме писмената
обосновка на участника ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД по Обособена позиция № 2,
като счита, че изложените в нея обстоятелства са обективни.
IV. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП работата на комисията продължи с
класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от Възложителя условия. Класирането на ценовите предложения е на основание
чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, съобразено с посочените в Раздел II, т. 4 „Критерий за оценка на
офертата“ - икономически най-изгодна оферта, при критерий за възлагане: „най-ниска
предложена цена“.
Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се
класира участникът, предложил най-ниска цена. Участникът, класиран на първо място, се
определя като изпълнител на обществената поръчка.
Обособена позиция № 1:
Класация:

Участник:

Първо място

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД

Второ място

ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

Обособена позиция № 2:
Класация:

Участник:

Първо място

ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

Второ място

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД

Трето място

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Четвърто място

ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД
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Обособена позиция № 3:
Класация:

Участник:

Първо място

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД

Второ място

ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

Трето място

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Копие от настоящия протокол да се публикува на „Профила на купувача“ на
страницата на АГКК и да се изпрати на участниците по електронен път.
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на
20.12.2016г., в един екземпляр.
КОМИСИЯ:
Председател:
Анна Райкова Караиванова П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/
Членове:
инж. Веселин Иванов Георгиев П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/
инж. Боян Чиприянов Чиприянов П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/
Радостина Николова Мирина П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/
Елка Иванова Димитрова П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/
/участвала в закритото заседание
на комисията на 20.12.2016 г./
Мария Иванова Семерджиева П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/
/участвала в публичното заседание
на комисията на 15.12.2016 г./
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