ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение
№ 4015/30.12.2019 г. вписана в Регистъра по обществените поръчки към АОП под
уникален номер № 00797-2019-0077, вписана в Официален вестник на Европейския
съюз под № 2020/S 002-001734 от 03.01.2020 г с предмет: „Предоставяне на услуги
по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община
Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи:
1. Обособена позиция №1 „Плавателните съдове, подлежащи на
застраховане със застраховка „Каско на плавателните съдове“ с клауза
„Отговорност при сблъскване“, „Злополука на пътниците в средствата за
обществен превоз“, „Злополука на лицата в превозните средства“ към ОП
„Туризъм“;
2. Обособена позиция №2 „Гражданска отговорност на Община Бургас и
общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и материални
щети/, във връзка със стопанската дейност на общината ”;
3. Обособена позиция №3 „Широколистни горски култури, минерализована
ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект №
02/226/00346/15.12.2014г.: „Възстановяване на горския пожар и въвеждане на
превантивни дейности на територията на община Бургас“ със застраховка
„Индустриален пожар“.
Днес, 06.02.2020 г., в 11:00 часа в сградата на Община Бургас на ул.
„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед
№ 335/06.02.2020 г. на Красимир Стойчев – Заместник кмет при Община Бургас,
съгласно Заповед № 3804/06.12.2019г. на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, в
състав:
Председател: Виолета Лазова - Гл. експерт в дирекция „ Икономика и
стопански дейности“ при Община Бургас;
Членове:
1. Янислав Тенев – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при
Община Бургас;
2. Петя Станчева – Гл. експерт в дирекция „ Икономика и стопански дейности“
при Община Бургас;
3. Теодора Грозева – Инспектор в дирекция „Икономика и стопански дейности“
при Община Бургас;
4. Елена Иванова - Ст. експерт в дирекция „Икономика и стопански дейности“
при Община Бургас, се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор
на изпълнител на горецитираната обществена поръчка.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с
който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на
председателя на комисията.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на
комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
До крайния срок за подаване на оферти (17:15 ч. на 05.02.2020 г.) в
деловодството на Община Бургас са постъпили 4 (четири) броя запечатани непрозрачни
опаковки, върху които са отразени: подателя, подписите на лицата, подали и приели
предложението, входящия номер, датата и часът на внасяне последните в
деловодството на Община Бургас.
Председателят на комисията изчете Заповедта за назначаване на комисия и
входящия регистър на подадените оферти.
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Комисията, след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок,
съобразно изискванията на чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка в
запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, пристъпи към тяхното
отваряне, при което се констатира, че в опаковките се съдържат предложения на:
1. ОПАКОВКА № 1 с вх. № 93-ОП19-87(3)05.02.2020 г., 11:36 часа на ЗАД
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286, със седалище,
адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, пл.
„Позитано“ № 5, представлявано от Недялко Чандъров, Иво Груев, Пламен Шинов,
Теодор Илиев, Никола Памуков – заедно от всеки двама изпълнителни директори, тел.:
02/9856634, факс: 02/9856616, електронен адрес: public_tenders@bulstrad.bg.
Участникът подава оферта по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
2. ОПАКОВКА № 2 с вх. № 93-ОП19-87(4)05.02.2020 г., 11:39 часа на
„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД , ЕИК 030269049, със седалище, адрес на
управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1504, бул. „Княз Александър
Дондуков“ № 68, представлявано от Данчо Данчев, Жанета Джамбазка, Юри Копач и
Радослав Димитров – винаги заедно по двама, тел.: 02/9350853, факс: 02/9267412,
електронен адрес: tender.bg@generali.com. Участникът подава оферта по Обособена
позиция № 1.
3. ОПАКОВКА № 3 с вх. № 93-ОП19-87(5)/05.02.2020 г., 11:42 часа на ЗД
„БУЛ ИНС“ АД , ЕИК 831830482, със седалище, адрес на управление и адрес за
кореспонденция: гр. София п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, представлявано от
Стоян Проданов, Крум Крумов – заедно, тел./факс: 02/4520755, 02/9198111, електронен
адрес: ivelina.petkova@bulins.bg. Участникът подава оферта по Обособена позиция
№ 1.
4. ОПАКОВКА № 4 с вх. № 93-ОП19-87(6)05.02.2020 г., 13:27 часа на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“
АД, ЕИК 121265177, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.
София, п.к. 1301, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, представлявано от Александър Личев,
Румен Димитров – заедно, тел. 02/9813122, факс: 02/9814351, електронен адрес:
headoffice@ozk.bg, dgeorgieva@ozk.bg. Участникът подава оферта по Обособена
позиция № 2 и Обособена позиция № 3.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете
на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на всички постъпили оферти.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП с тези действия в 11:20 часа приключи
публичната част от заседанието на Комисията.
Ⅱ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя в закрито заседание в непроменен състав на 20.02.2020 г., в
09.00 ч. в сградата на Община Бургас, ул.“Александровска“ № 26, ет. 5, ст. 514.
1. Участник № 1 „ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД за
Обособени позиции № 1 и № 2:
По Обособена позиция № 1:
При проверка на представените документи на електронен и хартиен носител,
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:

Страница - 2 - от 5

1. Представеният еЕЕДОП не е надлежно подписан от всички задължени лица,
които следва да декларират обстоятелства за лично състояние съгласно чл. 54, ал. 3 във
вр. с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. В Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел Б „Информация за представителите на икономическия
оператор“ е посочено като упълномощен представител на икономическия оператор
лицето Яна Стойкова-Николчева. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗОП, когато участник се
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се
отнасят и за това физическо лице.
По Обособена позиция № 2:
При проверка на представените документи на електронен и хартиен носител,
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. Представеният еЕЕДОП не е надлежно подписан от всички задължени лица,
които следва да декларират обстоятелства за лично състояние съгласно чл. 54, ал. 3 във
вр. с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. В Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел Б „Информация за представителите на икономическия
оператор“ е посочено като упълномощен представител на икономическия оператор
лицето Яна Стойкова-Николчева. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗОП, когато участник се
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се
отнасят и за това физическо лице.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“ АД срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
2. Участник № 2 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД за Обособени
позиции № 1:
При проверка на представените на електронен и хартиен носител документи.
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „ДЖЕНЕРАЛИ
ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
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позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
3. Участник № 3 ЗД „БУЛ ИНС“ АД за Обособена позиция № 1:
При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител на
участника ЗД „БУЛ ИНС“ АД, Комисията установи, че същият съответства на
изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор и
следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.
4. Участник № 4 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД за Обособени позиции № 2 и № 3:
По Обособена позиция № 2
При проверка на представените на електронен и хартиен носител документи.
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
По Обособена позиция № 3
При проверка на представените на електронен и хартиен носител документи.
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
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С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД срок от 5 (пет)
работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за
представяне на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща
или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за
съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние
и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници,
като в един и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите
по чл. 39, ал. 2 за съответствието им с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя и публикува същия в профила на
купувача.
Комисията приключи своята работа на 20.03.2020 г. в 15:00 часа, като същата
проведе общо 2 (две) заседания – едно открито и едно закрито и изготви и подписа
настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

ВИОЛЕТА ЛАЗОВА
Председател на комисията
ЯНИСЛАВ ТЕНЕВ
Член на комисията
ПЕТЯ СТАНЧЕВА
Член на комисията
ТЕОДОРА ГРОЗЕВА
Член на комисията
ЕЛЕНА ИВАНОВА
Член на комисията

Вярно с оригинала подписан на хартия!
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП!
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