УТВЪРЖДАВАМ: (Заличено обст. на
осн. чл. 2 от ЗЗЛД)

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН

ПРОТОКОЛ №1
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в
обществена поръчка с предмет:
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР“

На 16.11.2018 г. в 11.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, етаж -1, зала 3 в изпълнение на Заповед № З-433/16.11.2018
г. на председателя на КФН и във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез събиране
на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на комисията за
финансов надзор“ по три обособени позиции:
1. Застраховане на членовете на Комисията за финансов надзор (КФН) и
служителите от администрацията на комисията със застраховки “Злополука” и
„Заболяване“;
2. Застраховане на служебните автомобили на КФН със застраховки „Автокаско”,
„Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука на местата в моторните
превозни средства”; застраховане на движимото имущество на КФН и жилищен имот,
предоставен за управление на КФН със застраховки „Пожар и природни бедствия” и
„Щети на имущество”;
3. Застраховане на членовете на КФН и служителите от администрацията на
комисията при служебни пътувания в чужбина със застраховка „Помощ при пътуване в
чужбина”, се събра на заседание комисия в състав:
Председател: (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) – главен секретар;
Членове:
1. (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) – ст. експерт в отдел „Застрахователи и
застрахователни групи и оценка на риска“, дирекция „Застрахователен надзор“;
2. (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) – началник отдел „Управление на
собствеността“, дирекция „Финансово-стопански дейности”;
3. (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) – главен експерт в отдел „Финанси и
счетоводство”, дирекция „Финансово-стопански дейности”;
4. (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) – старши експерт в отдел „ПАО”, дирекция
„Правна”,
за отваряне, разглеждане и оценка на получени оферти и класиране на участниците
в обществената поръчка.
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Обявата за обществената поръчка с изх. № 09-100-27/31.10.2018 г. е публикувана
на профила на купувача на възложителя и информацията за публикуваната обява е
публикувана в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки
с ID 9082649 на 01.11.2018 г.
В срока за получаване на оферти - 09.11.2018 г., до 17:30 часа в деловодството на
КФН са постъпили два броя оферти, както следва:
1. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, оферта с вх. № 001/09.11.2018 г.,
представена в 14.42 ч. – за обособени позиции № 2;
2. от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, оферта с вх. № 002/09.11.2018 г.,
представена в 15.35 ч. – за обособена позиция № 2.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП и чл. 96, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) е изпратена информация за удължаване на
срока за получаване на оферти с номер в Регистъра на обществени поръчки - ID 9083018,
като е определен нов срок за получаване на оферти - до 15.11.2018 г., 17.30 часа.
В допълнително предоставения срок е постъпила следната оферта:
3. от „Застрахователна компания Медико-21“ АД, оферта с вх. № 003/15.11.2018 г.,
представена в 13.03 ч. – за обособена позиция № 1;
По обособена позиция № 3 - Застраховане на членовете на КФН и служителите от
администрацията на комисията при служебни пътувания в чужбина със застраховка
„Помощ при пътуване в чужбина” липсват подадени оферти.
В 11.00 часа на 16.11.2018 г. председателят на комисията откри публичното
заседание, след като получи от служител в дирекция „Деловодство и административно
обслужване” трите постъпили оферти, предадени по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Офертите са с видимо ненарушена цялост, в запечатана, непрозрачна опаковка с указани
входящ номер, дата и час на получаване и посочена информация, съгласно чл. 47, ал. 2
от ППЗОП.
Членовете на комисията попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл.
103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и
обяви ценовите предложения на участниците, както следва:
Оферта на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД:
- по обособена позиция № 2: обща цена в размер на 19 316. 36 лв.
Комисията изчете представения списък на документите и провери за тяхното
наличие в офертата на участника, като не установи несъответствия.
Оферта на „Застрахователна компания Лев Инс“ АД
- по обособена позиция № 2: обща цена в размер на 13 476. 94 лв.
- Комисията изчете представения списък на документите и провери за тяхното
наличие в офертата на участника, като не установи несъответствия.
Оферта на „Застрахователна компания Медико-21“ АД:
- по обособена позиция № 1: 18 207 лв.
- Комисията изчете представения списък на документите и провери за тяхното
наличие в офертата на участника, като не установи несъответствия.
2/5

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в офертите, като
провери съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в обявата. След
извършена справка в Търговския регистър комисията установи, че участниците не са
свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
І. В офертата на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД са представени
следните документи:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
2. Пълномощно – нотариално заверено, два броя;
3. Удостоверение за актуално състояние;
4. Карта за идентификация БУЛСТАТ;
5. Идентификация по ЗДДС;
6. Разрешение за извършване на застрахователна дейност;
7. Допълнително разрешение от КФН;
8. Такса за платен лиценз за 2018 г.;
9. Заявление за участие;
10. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
11. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП;
12. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;
13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от
участник/подизпълнител – 2 бр.;
14. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с ал. 3 от ЗМИП – 6 бр.;
15. Акционерна книга;
16. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – 6 бр.;
17. Списък на представителствата на участника и списък на сервизи;
18. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2,
съдържащо съгласие с клаузите на проекта на договор, срок на валидност на офертата и
деклариране, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
19. Списък на изключени рискове (приложение);
20. Ценово предложение по обособена позиция № 2.
21. Общи условия по обособена позиция № 2.
22. Специални условия;
23. Списък на офиси на участника;
След разглеждане на представените в офертата документи, комисията констатира,
че офертата на участника съдържа всички изискуеми документите, посочени в обявата.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото и ценовото му
предложение.
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ІІ. В офертата на ЗК „Лев Инс“ АД са представени следните документи:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
2. Декларация за наличието на упълномощаване и представителство при
провеждане на обществената поръчка;
3. Пълномощно;
4. Образец на подпис на лице, упълномощено да подпише офертата и да
представлява дружеството пред Възложителя;
5. Заявление за участие;
6. Удостоверение за актуално състояние;
7. Заверени копия от съдебни решения -18 бр.;
8. Лиценз за извършване на застрахователна дейност;
9.

Допълнителни разрешения от КФН;

10. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 3 бр.;
11. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – 3 бр.;
12. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – 3 бр.;
13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от
участник/подизпълнител – 3 бр.;
14. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с ал. 3 от ЗМИП – 3 бр.;
15. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – 3 бр.;
16. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2,
съдържащо съгласие с клаузите на проекта на договор, срок на валидност на офертата и
деклариране, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
17. Ценово предложение по обособена позиция № 2.
18. Общи условия на участника.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
С оглед на горното, Комисията допуска участника до разглеждане на техническото
и ценовото му предложение.
ІІІ. В офертата на „Застрахователна компания Медико 21“ АД са представени
следните документи:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
2. Заявление за участие;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - 2 бр.;
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – 2 бр.;
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – 2 бр.;
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
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свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
– 2 бр.;. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с ал. 3 от ЗМИП – 2 бр.;
7. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – 2 бр.;
8. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, съдържащо
съгласие с клаузите на проекта на договор, срок на валидност на офертата и деклариране,
че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд;
9. Ценово предложение по обособена позиция № 1;
10. Общи условия по обособена позиция № 1;
11. Проект на договор по образец за обособена позиция № 1.
Комисията установи, че в офертата на участника не е приложен Лиценз за
извършване на застрахователна дейност, с оглед на което извърши служебна проверка,
като се установи, че „Застрахователна компания Медико 21“ АД притежава валидно
Удостоверение Рег. № 005-ОЗ/24.11.2016 г.
След като разгледа и провери представените в офертата документи, комисията
констатира следното:
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Въз основа на горното, Комисията допуска участника до разглеждане на
техническото и ценовото му предложение.
Настоящият протокол се изготвя на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и се
представя за утвърждаване на възложителя, след което в един и същ ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на купувача.
Настоящият протокол е подписан на 27.11.2018 г.

Председател:
(Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)

Членове:
(Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)
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