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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка 

„Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със № ОП-01-14/09.01.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 11.01.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

 II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“ 

Членове:  1. Фани Йорданова – диспечер, транспортни средства, сектор 

„Транспортно осигуряване“; 

   2. Милена Илиева-Иванова – счетоводител; 

   3. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“; 

   4. Милен Митев – главен юрисконсулт 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. Предложението на участника ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Подробно описание на покритите рискове по застраховка „Автокаско“ и 

допълнителните покрити рискове; 

- Срок на действие на застраховките съгласно списък на Възложителя; 

- Списък на сервизите с които участникът има сключени валидни договори; 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 24 месеца.  

 

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че 

същото отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация за поръчката, поради което реши: допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

 Решението е взето единодушно. 

 

2. Предложението на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Подробно описание на покритите рискове по застраховка „Автокаско“ и 

допълнителните покрити рискове; 

- Срок на действие на застраховките съгласно списък на Възложителя; 

- Списък на сервизите с които участникът има сключени валидни договори; 
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Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 24 месеца.  

 

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че 

същото отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация за поръчката, поради което реши: допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

 Решението е взето единодушно. 

 

3. Предложението на участника ЗК „Лев инс“ АД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Подробно описание на покритите рискове по застраховка „Автокаско“ и 

допълнителните покрити рискове; 

- Срок на действие на застраховките съгласно списък на Възложителя; 

- Списък на сервизите с които участникът има сключени валидни договори; 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 24 месеца.  

 

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че 

същото отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация за поръчката, поради което реши: допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

 Решението е взето единодушно. 

 

IV. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците по 

показателя А2 – „Брой допълнителни покрити рискове за застраховка „Автокаско“ на 

МПС“ съобразно предварително избраната от възложителя методика. 

 

1. Офертата на участника ЗАД „БулстрадВиена иншурънс груп" АД получава 

оценка А2 = 20 т. 

Мотиви: 

Участникът е предложил 46 броя покрити рискове в допълнение към 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Поради това, офертата на участника получава по подпоказател А2 оценка 20 точки; 

А2 = 46/46 х 20 = 1 x 20 = 20 т. 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2.  Офертата на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД получава оценка А2 = 

6.52 т. 

Мотиви: 

Участникът е предложил 15 броя покрити рискове в допълнение към 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Поради това, офертата на участника получава по подпоказател А2 оценка 6,52 точки; 

А2 = 15/46 х 20 = 0.33 x 20 = 6.52 т. 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

3. Офертата на участника ЗК „Лев инс“ АД получава оценка А2 = 5.22 т. 
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Мотиви: 

Участникът е предложил 12 броя покрити рискове в допълнение към 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Поради това, офертата на участника получава по подпоказател А2 оценка 5.22 точки; 

А2 = 12/46 х 20 = 0.26 x 20 = 5.22 т. 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

V. След разглеждане и оценяване на техническите предложения, комисията взе 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и 

часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. Отварянето да 

стане в срок от два работни дни след публикуване на съобщението на профила на 

купувача в програмно-редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде 

определен от председателя на комисията. 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 17.01.2018 г. 

 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Фани Йорданова:    Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Милена Иванова-Илиева:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Цветелина Цачева:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Милен Митев:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 


