УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЧЛЕН-КОР. ПРОФ.

п
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ д.м.н.

ПРОТОКОЛ №5896/01.04.2015
от дейността на комисия, назначена със Заповед на Началника на ВМА №
356/19.03.2015 г. за събиране, разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост,
предоставени за управление на ВМА
Днес, 19.03.2015 г., в изпълнение заповед № 356/19.03.2015 г. на
Началника на ВМА, и на основание чл. 101г , ал. 1 и ал.3 се събра комисия в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полк. Доц. Д-р Любомир Светославов Алексиев д.м.
ВРИД Зам. Началник на ВМА по войсковото и медицинско осигуряване
ЧЛЕНОВЕ:
1. ц.сл.инж.Станимир Янчев
/Началник отдел „Инвестиции и експлоатация”/
2. ц. сл. Самуил Асенов
/Началник сектор „Обществени поръчки”/
3. ц.сл. Марияна Допчева
/Главен експерт в отдел „Финансов”/
4. ц. сл.инж. Катя Коева
/Главен експерт в отдел „Инвестиции и експлоатация”/
В обявеният срок са приети и регистрирани в Явно деловодство на ВМА 3
(три) оферти за участие в обявената обществена поръчка чрез публична покана,
които са представени на комисията за разглеждане. Оферта с рег. №
5068/18.03.2015г. на ЗАД”ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, Оферта с рег. №
5069/18.03.2015г. на ЗАД „Армеец” АД и Оферта с рег. № 5094/18.03.2015г. на
ЗАД”Булстрад Виена Иншурънс Груп”.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал 1, т.2, т.3 и
т.4 от Закона за обществените поръчки и пристъпиха към разглеждане на
офертите по реда на тяхното постъпване.

1. Оферта с рег. № 5068/18.03.2015г. на ЗАД”ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ”
АД със седалище и адрес на управление гр. София - 1301, област София
(столица), община Столична, ж.к.Възраждане, ул. Света София № 7, ет. 5
регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 15636/1996 с ЕИК
1212657177.
Представлява се от Алекдандър Петров Личев и Румен Кирилов
Димитров - заедно.
При отварянето на офертите не присъства представител на дружеството.
Ценовото и Техническото предложение на офертата се подписаха от
трима членове на Комисията, както следва:
1. ц.сл.инж.Станимир Янчев
2. ц. сл. Самуил Асенов
3. ц. сл.инж. Катя Коева
Комисията предложи на представителите на присъстващите участници
да подпишат Ценовото и Техническото предложение на участника ЗАД”ОЗК
- ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и те бяха подписани от представител на ЗАД
„Армеец” АД.
Участникът е направил следното предложение за изпълнение на
поръчката:
1. Цена на застрахователната премия 14 489,08 лв. с включени разходи
по изпълнението, вкл. 2 % данък , съгласно /ЗДЗП/.
2. Срок за застраховане: 12 месеца, с начало 00.00 часа на 06.04.2015г.
3. Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни от датата на
нейното представяне.
Комисията констатира, че всички приложени към офертата документи
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана.
2.Оферта с рег. № 5069/18.03.2015г. на ЗАД „Армеец” АД със седалище и
адрес на управление гр. София - 1000, област София (столица), ул.”Стефан
Караджа” № 2, регистрирано в Софийски градски съд, по фирмено дело №
6148/1996 с ЕИК 121076907.
Представлява се от Румен Руменов Георгиев – самостоятелно и Цветанка
Донкова Крумова – само заедно с Румен Руменов Георгиев.
При отварянето на офертите присъства Гергана Димитрова Стоянова –
упълномощен представител на дружеството.
Ценовото и Техническото предложение на офертата се подписаха от
трима членове на Комисията, както следва:
1. ц.сл.инж.Станимир Янчев
2. ц. сл. Самуил Асенов
3. ц. сл.инж. Катя Коева
Комисията предложи на представителите на присъстващите участници
да подпишат Ценовото и Техническото предложение на участника ЗАД
„Армеец” АД и те бяха подписани от представител на ЗАД”Булстрад Виена
Иншурънс Груп”.

Участникът е направил следното предложение за изпълнение на
поръчката:
1. Цена на застрахователната премия 14 489,08 лв. с включени
разходи по изпълнението, вкл. 2 % данък , съгласно /ЗДЗП/.
2. Срок за застраховане: 12 месеца, с начало 00.00 часа на 06.04.2015г.
3. Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни от датата на
нейното представяне.
Комисията констатира, че всички приложени към офертата документи
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана.
3. Оферта с рег. № 5094/18.03.2015г. на ЗАД”Булстрад Виена
Иншурънс Груп” със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, област
София (столица), община Столична, пл. Позитано № 5, регистрирано в
Софийски градски съд по фирмено дело № 2710/1992, с ЕИК 000694286
Представлява се от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат.
При отварянето на офертите присъства Костадин Недялков Костадинов –
упълномощен представител на дружеството.
Ценовото и Техническото предложение на офертата се подписаха от
трима членове на Комисията, както следва:
1. ц.сл.инж.Станимир Янчев
2. ц. сл. Самуил Асенов
3. ц. сл.инж. Катя Коева
Комисията предложи на представителите на присъстващите участници
да подпишат Ценовото и Техническото предложение на участника ЗАД
”Булстрад Виена Иншурънс Груп” и те бяха подписани от представител на
ЗАД „Армеец” АД.
Участникът е направил следното предложение за изпълнение на
поръчката:
1. Цена на застрахователната премия 19 814,57 лв. с включени разходи
по изпълнението, вкл. 2 % данък , съгласно /ЗДЗП/.
2. Срок за застраховане: 12 месеца, с начало 00.00 часа на 06.04.2015г.
3. Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни от датата на
нейното представяне.
В офертата бяха установени следните несъответствия с изискванията на
Възложителя :
• Участникът ЗАД”Булстрад Виена Иншурънс Груп е посочил в
проекто полицата само основното покритие в Клауза 001 ”Пожар и
други опасности” като другите съпътстващи събития и рискове от
„Допълнителните покрития” не са включени към застрахователната
полица и не са оферирани.

• Съгласно изискванията на Възложителя застраховката на
недвижимото имущество трябва да покрива всички съпътстващи
събития и рискове посочени в техническата спецификация.
• Участникът ЗАД”Булстрад Виена Иншурънс Груп е посочил в
проекто полицата самоучастия на Възложителя при следните
рискове: Клауза 003 ”Наводнение” и Клауза 004”Земетресение”.
• Съгласно изискванията на Възложителя, участникът не трябва да
предвижда прилагане на самоучастия и дозастраховане на
Възложителя при определяне на обезщетенията по всички видове
застрахователни рискове.
Комисията констатира, че горните различия в постъпилата оферта не
отговарят на изискванията посочени в публичната покана и предлага на
Възложителя участника ЗАД”Булстрад Виена Иншурънс Груп да не бъде
допуснат до оценка и класиране.
Съгласно посочения в публичната покана критерий за възлагане: „най –
ниска цена“ на общата стойност на офертата и на основание изложеното до
тук, Комисията изготви сравнителна таблица на допуснатите оферти по реда на
тяхното постъпване .
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След разглеждане на ценовите оферти и направената оценка, Комисията
установи, че предложената цена на участника - ЗАД”ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ”
АД е еднаква с предложената цена на участника - ЗАД „Армеец” АД.

Съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Комисията предлага да се проведе
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти, предложили еднакви цени в размер на 14 489,08 лв.с вкл. 2 %
данък , съгласно /ЗДЗП/.
Тегленето на жребий се извършва от Комисията за провеждане на
обществената поръчка, като датата, мястото и часа на жребия ще се съобщат
писмено на участниците с еднакви най – ниски цени, които имат право да
участват в жребия.
Уведомените участници с еднакви най – ниски цени имат право да
участват при тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез
упълномощено лице.
Комисията изпрати писма по факс и имейл до участниците предложили
еднакви най – ниски цени за провеждането на публичен жребий на 26.03.2015г.
в зала 10 на ВМА, както следва:
1. Писмо с рег. № 3067/ 24.03.2015г до ЗАД ”Армеец” АД;
2. Писмо с рег. № 3066/ 24.03.2015г до ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД
Днес 26.03.2015 г., за провеждането на публичен жребий се събра
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полк. Доц. Д-р Любомир Светославов Алексиев д.м.
ВРИД Зам. Началник на ВМА по войсковото и медицинско осигуряване
ЧЛЕНОВЕ:
1.ц.сл.инж.Станимир Янчев
/Началник отдел „Инвестиции и експлоатация”/
2. ц. сл. Самуил Асенов
/Началник сектор „Обществени поръчки”/
3. ц.сл. Марияна Допчева
/Главен експерт в отдел „Финансов”/
4. ц. сл. Йоанна Терзиева
/Старши експерт в отдел „Инвестиции и експлоатация”/
Поради отпуск по болест мястото на ц. сл. инж. Катя Коева беше заето от
ц. сл. Йоанна Терзиева – резервен член на Комисията, съгласно Заповед на
Началника на ВМА № 356/19.03.2015 г.
В уреченият час присъства само един представител на ЗАД ”Армеец” АД
- Гергана Димитрова Стоянова. Комисията изчака още 20 /двадесет/ минути, но
от страна на ЗАД”ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, представител не се появи.
Съгласно чл. 71, ал. 5, т.1 от ЗОП, Комисията пристъпи към провеждането
на публичен жребий, като подготви билети с имената на участниците,
предложили еднакви най – ниски цени. Председателя на Комисията показа на
представителя на ЗАД ”Армеец” АД – двата непрозрачни плика и подготвените
билети, след което билетите бяха поставени в пликовете и се запечатиха.

Пликовете се разбъркаха и Председателя на Комисията пристъпи към тегленето
на жребия. Изтеглен беше билетът на участника ЗАД ”Армеец” АД.
След проведеният жребий, Комисията пристъпи към оценка и класиране
на допуснатите участници, както следва:
І място: ЗАД ”Армеец” АД
ІІ място: ЗАД”ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
Комисията предлага на Началника на ВМА да сключи договор за
„Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост,
предоставени за управление на ВМА” с класирания на първо място, а именно Засрахователно акционерно дружество „Армеец” АД.
Членовете на комисията приключиха своята работа по разглеждане и
оценка на офертите и на основание чл.101г, ал. 4 от ЗОП, предадоха на
Началника на ВМА настоящия протокол за утвърждаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:. Полк. Доц. Д-р ..........п............... /Любомир Алексиев д.м./

ЧЛЕНОВЕ:
1. ц. сл............п.............. /Ст. Янчев/
2. ц. сл. ..........п.............../С. Асенов/
3. ц. сл. ............п............. /М. Допчева/
4. ц. сл. ...........п............../Й. Терзиева/

