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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 „Доброволно здравно осигуряване на служители на БНР чрез 

договор за медицинска застраховка“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със № АВ-1069/04.09.2017 г. на Генералния 

директор на БНР се проведе на 25.09.2017 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната сграда 

на БНР. 

 

 II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Ирена Мачева – икономически директор 

Членове:  1. Илка Дойчинова – ръководител сектор „Бюджетна дейност“ 

2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“ 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците 

по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. Предложението на участника ЗД „ОЗОК 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; 

- Списък на здравните заведения и отговорни лица за контакт на територията на цялата 

страна, с които към датата на подаване на офертата, участникът има сключени договори за 

извънболнична и болнична медицинска помощ по образец на Възложителя; 

- Общи условия за Медицинска застраховка на Застрахователно дружество „ОЗОК 

Инс“ АД. 

Участникът е предоставил връзка за достъп чрез интернет към предоставените от него 

Online услуги. Предоставил е потребителско име и парола за достъп до услугите чрез демо 

акаунт. 

След разглеждане на техническото предложение комисията установи, че същото 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация за 

поръчката. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Участникът получава като оценка по показателя „Оценка на предложението за 

изпълнение на изискванията на Възложителя“ Mi=60 точки. 

Мотиви: В предложението на участника са включени 5 от изискваните от Възложителя 

услуги. След проверка чрез предоставения от участника демо акаунт комисията установи, че 

системата на му не позволява online записване на час и съдействие при избор на лекар с 

възможност за консултиране при избор на лекар или здравно заведение.  

 Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Предложението на участника ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп“ АЕД 

включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 
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- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Списък на здравните заведения и отговорни лица за контакт на територията на цялата 

страна, с които към датата на подаване на офертата, участникът има сключени договори за 

извънболнична и болнична медицинска помощ по образец на Възложителя; 

- Общи условия на Застрахователя; 

- Електронен носител с линк, потребителско име и парола към демо акаунт на мобилно 

приложение B-Assist, поддържащо допълнителни услуги, описани в техническото предложение 

 

След разглеждане на техническото предложение комисията установи, че същото 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация за 

поръчката. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Участникът получава като оценка по показателя „Оценка на предложението за 

изпълнение на изискванията на Възложителя“ Mi=100 точки. 

Мотиви: В предложението на участника са включени всичките 6 изисквани от Възложителя 

услуги. След проверка чрез предоставения от участника демо акаунт комисията установи, че 

услугите са достъпни online чрез разработеното от участника мобилно приложение. 

 Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

 

3. Предложението на участника Застрахователно Акционерно Дружество България ЕАД 

включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Документ за упълномощаване; 

- Техническа спецификация; 

- декларация за конфиденциалност; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Списък на здравните заведения и отговорни лица за контакт на територията на цялата 

страна, с които към датата на подаване на офертата, участникът има сключени договори за 

извънболнична и болнична медицинска помощ по образец на Възложителя; 

 

Участникът е предоставил връзка за достъп чрез интернет към предоставените от него 

Online услуги. Предоставил е потребителско име и парола за достъп до услугите чрез демо 

акаунт. 

След разглеждане на техническото предложение комисията установи, че същото 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация за 

поръчката. 

 

Комисията извърши оценяване на техническото предложение на участника съобразно 

предварително обявените от възложителя критерии за оценка, както следва: 

 

Участникът получава като оценка по показателя „Оценка на предложението за 

изпълнение на изискванията на Възложителя“ Mi=60 точки. 

Мотиви: В предложението на участника са включени 5 от изискваните от Възложителя 

услуги. След проверка чрез предоставения от участника демо акаунт комисията установи, че 
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системата на му не позволява online записване на час и съдействие при избор на лекар с 

възможност за консултиране при избор на лекар или здравно заведение.  

 Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

4. Предложението на участника „Дженерали Застраховане“ АД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Документ за упълномощаване; 

- Техническа спецификация; 

- декларация за конфиденциалност; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Списък на здравните заведения и отговорни лица за контакт на територията на цялата 

страна, с които към датата на подаване на офертата, участникът има сключени договори за 

извънболнична и болнична медицинска помощ по образец на Възложителя; 

- Общи условия за Медицинска застраховка. 

 

Участникът не е предоставил демо акаунт с потребителско име и парола за проверка 

на предоставените от него услуги. В Техническото си предложение е включил разпечатки от 

своята Online система, част от които са от екрана на компютър, а друга – от екран на мобилен 

телефон. Описал е, че притежава мобилно приложение за операционни системи Android и 

iOS, посочел е връзки за сваляне на приложенията, но не е предоставил потребителско име и 

парола за тестови достъп до същите. При това положение комисията няма как да установи 

дали участникът предлага посочените от Възложителя допълнителните услуги. 

Предвид горното Комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от процедурата. 

 Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно да предостави демо акаунт с потребителско име и 

парола за доказване на предлаганите от него допълнителни услуги. 

 Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

IV. На база на извършеното оценяване участниците получават оценка по показателя К3, 

както следва: 

1. ЗД „ОЗОК Инс“ АД 

К3 = (Mi/Mmax) x 100 = 60/100 x100= 60 точки 

 

2. ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп“ АЕД 

К3 = (Mi/Mmax) x 100 = 100/100 x100= 100 точки 

 

3. Застрахователно Акционерно Дружество България ЕАД 

К3 = (Mi/Mmax) x 100 = 60/100 x100= 60 точки 

 

V. След приключване на оценяването на техническите предложения, комисията взе 

следното решение: в деня на съставяне и подписване на протокола, който отразява 

извършеното оценяване и получените от всеки участник оценки, 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. 

Решението е взето единодушно 

 

VIII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 
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Протоколът е съставен и подписан на 04.10.2017 г. 

 

 

Комисия: 

Ирена Мачева:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Илка Дойчинова:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 


