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

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН

ПРОТОКОЛ №2
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 20.11.2018 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-433/16.11.2018г. 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 разглеждане по същество на представените от участниците оферти.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото и ценовото
предложение на допуснатите участници, а именно:
По отношение на обособена позиция № 1:
Техническо предложение на участника „Застрахователна компания Медико 21“
АД:
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При преглед на представеното предложение за изпълнение на поръчката комисията
установи, че отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата
спецификация и документацията на обществената поръчка. Представено е съгласие с клаузите
на проекта на договор, посочен е срок на валидност на офертата и е декларирано, че са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд. Посочено е, за обект на застраховане групово застраховане на
членовете на КФН и на служителите от администрацията на КФН, общо за 255 лица.
Застрахователният договор ще бъде сключен без поименен списък на застрахованите
лица.
Срещу платена застрахователна премия ще се осигури застрахователно покритие на
застрахованите лица на територията на Република България в следните случаи:
1. - смърт, вследствие на злополука (трудова или битова), злоумишлени действия на трети
лица или заболяване на територията на цял свят;
2. - трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на трудова или битова
злополука или заболяване на територията на цял свят;
3. - временна неработоспособност, вследствие на трудова или битова злополука или
заболяване
4. - дневни пари за болничен престой, медицински разходи (медикаменти, манипулации,
изследвания, хирургично и болнично обслужване), вследствие на трудова или битова
злополука или заболяване;
5. - разходи за репатриране, погребение и други вследствие на трудова или битова
злополука или заболяване; (подробен списък на рисковете е посочен в техническото задание)
Минималният размер на индивидуалната застрахователна сума за всяко от
застрахованите лица и събития е съгласно техническо задание, приложение към обществената
поръчка
Договорът се сключва за една година с начало 00.00 часа на 10.01.2019 г. до 24.00 часа
на 09.01.2020 г.
Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията на
Възложителя. Техническо предложение за изпълнение на поръчката отговоря на изискванията
на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя, като са посочени изключените рискове в
техническото предложение, съгласно условията на обществената поръчка.
Комисията продължи работа с разглеждане на ценовото предложение. Участникът е
посочил:
1. размер на застрахователната премия за застраховане със застраховка „Злополука”
и „Заболяване“ членовете на КФН и служителите от администрацията на КФН, общо за 255
лица: - застрахователна премия в размер на 18 207 лв.;
Комисията установи, че ценовото предложение е изготвено съгласно поставените от
възложителя изисквания и съответства на условията на обществената поръчка.
С оглед на гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне участника
до оценка и класиране.
Критерият за възлагане по Обособена позиция № 1 в настоящата обществена поръчка е
„оптимално съотношение качество/цена”, при следната методика:
Методика за определяне на комплексната оценка по всеки от показателите на офертите
по обособена позиция № 1:
Показатели:
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1. Застрахователна премия – относителен дял в комплексната оценка – 60 %
2. Брой изключени рискове – минимален брой на изключените от участника рискове –
относителен дял в комплексната оценка: 40 %
Крайната комплексна оценка (КО) на съответния участник се изчислява по следната формула:
КО = ПЦ + ИР,
където:
ПЦ – оценка по показател „Застрахователна премия“;
ИР – оценка по показател „Изключени рискове“.
ПЦ се изчислява по следната формула:

най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката
ПЦ = -------------------------------------------------------------------------------------------------

x 60

предложена от участника обща цена за изпълнение на поръчката, чието
предложение се разглежда
ИР ще се изчислява като сбор от получените точки от застраховка „Злополука“ и застраховка
„Заболяване“, които ще се присъждат след изчерпателно посочване на изключените рискове в
техническото предложение на участника, при следните условия:
За застраховка „Злополука“:
- До 3 броя изключени рискове – 20 точки
- От 4 до 10 изключени рискове – 10 точки
- От 11 до 15 изключени рискове – 5 точки
- Над 15 изключени рискове – 1 точка
За застраховка „Заболяване“:
- До 10 изключени риска – 20 точки
- От 11 до 15 изключени рискове – 15 точки
- От 16 до 25 изключени рискове – 10 точки
- От 26 до 30 изключени рискове – 5 точки
- Над 30 изключени рискове – 1 точка
Класирането на участниците се извърши въз основа на получената комплексни оценка,
както следва:
По показател I – (18 207: 18 207) x 60 = 60 т.
По показател II: Участникът е описал в техническото си предложение повече от 15
изключени рискове за застраховка „Злополука“ и повече от 30 изключени рискове за
застраховка „Заболяване“, в следствие на което и съобразно горепосочената таблица получава
по 1 точка за двата вида застраховки.
Крайната комплексна оценка (КО) на съответния участник се изчислява по следната
формула:
КО = ПЦ + ИР
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КО = 60+2
КО = 62 т.
Комисията класира участника „Застрахователна компания Медико 21“ АД с 62 (шестдесет
и две) точки.

Относно Обособена позиция № 2
І. Техническо предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД:
При преглед на представеното предложение за изпълнение на поръчката комисията
установи, че отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата
спецификация и документацията на обществената поръчка. Представено е съгласие с клаузите
на проекта на договор, посочен е срок на валидност на офертата и е декларирано, че са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд. Представени са общи условия на участника по застраховките
от обособена позиция № 2. Посочено е, за обект на застраховане:
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”:
Имуществото, което подлежи на застраховане със застраховка „Пожар и природни
бедствия” и „Щети на имущество”:
1. на адрес: гр. София, ул. „Боряна” № 59, бл. 215 А, ет. 11, ап. 32:
• жилищен имот, предоставен за управление на КФН (гр. София, район “Овча купел”,
ул.”Боряна” № 59, бл.215 А, ет. 11, ап. 32) – 170 374,28 лв.
• стопански инвентар, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Боряна” № 59, бл. 215 А, ет.
11, ап. 32 – 1 650 лв.
2. на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16:
• компютри и хардуерно оборудване, включително преносими компютри –
507 661.90 лв.
• чужди материални активи и запаси – 73 037,86 лв.
• други машини и съоръжения, включително и GSM апарати – 259 084.75 лв.
• стопански инвентар – 336 192.22 лв.
• материали на склад – 23 775,29 лв.
• книги в библиотеката – 36 755,21 лв.
Общо: 1 408 531,51 лв.
Застрахователният договор ще бъде сключен без изчерпателно изброяване на
имуществото, а с групиране на имуществото по категории.
Срещу платена застрахователна премия по застраховка „Пожар и природни бедствия”,
застрахователят осигурява застрахователно покритие при щети, причинени от:
• Пожар (включително последиците от гасене на пожар);
• Експлозия и имплозия;
• Мълния (пряко или косвено);
• Удар от летателен апарат, негови части или товар;
• Буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета;
• Проливен дъжд, градушка, наводнение вследствие природно бедствие;
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• Действие на подпочвени води;
• Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
• Свличане или срутване на земни пластове;
• Земетресение;
• Отговорности за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица,
вследствие настъпило събитие- в размер на действителната стойност на вредите, но не повече
от 3000 лв. за всяко събитие и агрегат в размер на 10 000 лв.
Срещу платена застрахователна премия по застраховка „Щети на имуществото”,
застрахователят осигурява застрахователно покритие при щети, причинени от:
• Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни и друг вид инсталации и
включените към тях уреди;
• Късо съединение;
• Кражба чрез взлом;
• Грабеж;
• Пожар от злоумишлени действия на трети лица;
• Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом;
• Терористични действия.
Застраховане на служебните автомобили на КФН – “Застраховка на сухопътни превозни
средства, без релсови превозни средства” („Автокаско”), “Гражданска отговорност” на
автомобилистите и “Злополука на местата в МПС” за 2019 г.
Участникът е оферирал застраховки за всички посочени МПС-та, като за част от
автомобилите, възложителят ще запази правото си да сключи застраховки при допълнително
заявяване при условията на техническото и ценовото предложение на участника.
По застраховка „Автокаско“, е предложен размер на застрахователна сума за всяко едно
от наличните МПС-та в размер на отчетна им стойност.
За новопридобити 6 броя автомобили Шкода Октавия, е предложен размер на
застрахователна сума за всяко едно МПС в размер на стойността на придобиване.
Срещу платена застрахователна премия по застраховка “Автокаско”, застрахователят
осигурява застрахователно покритие при щети, причинени от:
- Пожар или експлозия;
- Природни бедствия – земетресение, буря, ураган, градушка, проливен дъжд,
наводнение, удар от мълния, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети,
дървета и клони, вследствие на природни бедствия падане на ледени късове или снежни маси
при резки метеорологични промени.;
- Кражба и/или грабеж на цяло МПС;
- Злоумишлени действия на трети лица – надраскване, поливане с химични вещества,
пробиване, счупване на заключващи устройства, стъкла, оборудване и други повреди на МПС,
причинени от трети лица след механично действие;
- Пътно-транспортно произшествие;
- Падане върху МПС на твърди тела и предмети;
- Щети на открито след противозаконно отнемане МПС;
- Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние;
- Отваряне на капак или врата по време на движение;
- Авария на водопроводни, газопроводни, паропроводни и ел. инсталации;
- Кражба чрез взлом на радиооборудване;
- Умишлен палеж или взривяване.
Участникът декларира, че ще осигури асистанс при обездвижване на превозното
средство вследствие на застрахователно събитие.
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По застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите застрахователят
осигурява застрахователно покритие в обхвата и при условията на Кодекса за застраховане и
Наредба № 49 на КФН от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от
Кодекса за застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства.
Покритието по “Злополука на местата в МПС” е в обхвата и при условията на
покритие по задължителната застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен
превоз съгласно Кодекса за застраховането и Наредба № 49 на КФН от 16.10.2014 г.
Участникът е посочил застрахователната сума (лимита на отговорност), за които ще
бъдат сключени застраховките.
В сумата на застрахователната премия се включва премията и цената на стикера.
Застраховките „Автокаско”, “Гражданска отговорност” на автомобилистите и
“Злополука на местата в МПС” следва да бъдат с териториално покритие за Република
България; държавите, членки на Европейското икономическо пространство и държавите,
участващи в системата „Зелена карта”.
Описани са датите на сключване на отделните договори за застраховка.
Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията на
Възложителя. Направено е предложение срещу платената премия да се осигури покритие и за
нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, вследствие настъпило събитие,
като е посочен лимит на обезщетение за всяко събитие.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката отговоря на изискванията на
ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя, като са посочени изключените рискове в
техническото предложение, съгласно условията на обществената поръчка.
Комисията продължи работа с разглеждане на ценовото предложение. Участникът е
посочил размер на застрахователната премия за всеки обект на застраховане, описан от
Възложителя. Участникът е заявил, че ще застрахова новопридобитите моторни превозни
средства, имоти или имущество, като застрахователната премия се определя при същите
тарифни условия, пропорционално на оставащия до края на договора срок, като дължимата
премия се изчислява от датата на писменото уведомяване на Изпълнителя. Прогнозната
стойност на всички застраховки за новопридобити моторни превозни средства, имоти или
имущество е до 10 000 лв. Към ценовото предложение е представено приложение с посочване
на обекта, отчетната му стойност в лева, застрахователната сума в лева, и размера на
застрахователната премия по видове застраховки.
Цената не надвишава обявената от възложителя цена. Ценовото предложение отговаря
на изискванията на възложителя.
С оглед на гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне участника
до оценка и класиране.
ІІ. Техническо предложение на участника „Застрахователна компания Лев Инс”
АД:
При преглед на представеното предложение за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че участникът не е посочил в техническото си предложение изключените рискове за
съответните застраховки „Автокаско”, „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”.
В публикуваната обява за събиране на оферти в раздел „Кратко описание“ е заложено
изискване, всеки участник да посочи изключените рискове в техническото си предложение.
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Същото изискване е заложено и в „Приложение към обява“, РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ в образеца на техническа спецификация по обособена позиция № 2.
Във връзка с горното, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените от възложителя условия и предлага, на основание чл.
107, т. 2, буква а) от ЗОП, „Застрахователна компания Лев Инс” АД да бъде отстранено от понататъшно участие в обществената поръчка.
Класирането в настоящата обществена поръчка по отношение на Обособена позиция №
2 се извършва въз основа на критерий за възлагане – „най-ниска цена“
Прилагайки горното, комисията класира допуснатите участници, както следва:
На първо място: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД с предложение за
изпълнение на поръчката в размер на 19 316. 36 лв.
На основание гореизложеното, комисията предлага на възложителя, за изпълнители на
обществената поръчка по съответните обособени позиции да бъдат избрани класираните на
първо място участници, а именно:
Обособена позиция № 1 - Застраховане на членовете на Комисията за финансов надзор
(КФН) и служителите от администрацията на комисията със застраховки “Злополука” и
„Заболяване“; - „Застрахователна компания Медико 21“ АД;
Обособена позиция № 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” - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.
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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