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УТВЪРДИЛ:
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Прокурrrст

протокол

от

разглеяцане rI оценка на офертлI п класlIране на уilастIлицIl по редл rra събrrраrIе lla o(lcpтtt
с обява по чл. 20, ал.З от ЗОП

1. Описание на предмета на поръчката: ,.Застраховка на движ!Il\,Iото и HeдBIl}I(llNI()I()
лIмущество на ,,Брикел" ЕА,Щ чрез склIочване на иNlуществена застраховка за пеl]II()j{а

l6.01.2018 - 16.01.2019 г." - реф.J\Ъ 143005/20l7 ОПнс
2. Прогнозна cToliHocT на поръчката: 51 000.00 лева без fllC и без данък (2%), опl]еделеlI с,ьс

Закона за данъка върху застрахователните преNIии, в сила от 0 1.01.20 1 1 г..

З. .Щата на отваряIlе TIa офертите: 09.01.2018 г., 10:00 часа. /Удълrttен срок на ocltolt|lllllc
чл.188, ал.2 от ЗоП/.
IJa публичното отваряне не присъстваха представител}I lIa участницliте.
4. Получепlr оферти:

Комисията отвори офертата. Председателят на комI]сията обяви предложената цена, С,гсrва
приключI,1 пуб.ltичната част от работата на коN{исията.

5. На закрито заседанIlе KoMIlclIяTa разгледа офертата, оцени и класлiра съпlа,гil., I{llli,l,()

следва:
5.1 .Съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор:
5.1.1.Оферти, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбоlT:
Няма такпва оферти
5.1 .2. Оферти, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:
- ЗАД ,,ОЗК-Застраховане" А!, гр. София

5.2.Съответствие на техЕическото предложение с изискванията на възложителя:
5.2.1. Технически предложения, които не отговарят на изискванията на възло)IiитеJlrI:
- Няма такива.
5.2.2. Техяически предложения, които отговарят на изискванията на възложtIтеля:

- ЗАД ,,ОЗК-Застраховане" А.Щ, гр, София

Nл по ред Подател на офертата за )/частие Вх, Hoмrep дата и час на IIоJIучаt]tllIе

1 ЗА,Щ ,,ОЗК-Застраховане" А!, гр. Со(lия Nlr 1 0З.01.2018/ 16:00ч.

ш
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5.2.2. Оцепка на технлiческото предло,яiеrrие (Т) = Tl + Т: на ЗАД ,,ОЗК-ЗастрlховltlIс" А/[

'I'1 - Срок за определяне на обезщетението по регистрирано застрахователно събtr,гIrе с l,e]liec l 
i

40 % от общата техлrическа оценка.

1

Tr: х40:40т,
l

Т2 - Срок на изплащане rla застрахователното обезщетение с тежест 60 Уо от общата Texlttr.tecltir
оценка, Срокът се посочва и из {ерва в календарни днIl считано от датата на fiредставяне lta

писмена претенция, придружена с документите във връзка с настъпилото събитие, посоliеIIIl о,I

Изпълнителя в техническото предложение.

l
'fэ : х60 :60 т.

1

Т2уlц1 - Ir4ИНИМаrЛеН ПРеДЛОЖеН СРОК За ИЗПЛаЩаНе

Tzy., ПРеДЛОХ(еН ОТ УtIаСТНИКа СРОК За ИЗПЛаЩаНе

Обща техни,tеска оценка Т: Т1 * Т2
Т:40 + 60: 100 т,

TeiKecT в комплексната оценка - З00%.

5.З. Съответсr,вIlе на предлагани ценовIл параметрll с lrзисквrlItIlята IIа възло)кlIте.цrl:
5.3.1. О(lерти с ценови парап,IетрLr, които не отговарят IIа lлзискваниятtl IIа възложlIтеля:
I lяма TaKrrBa оферти
5.З.2. Оферти с ценови параметри, които отговарят на изискванията на възло)I(ителя:

- ЗАД .,ОЗК-ЗастраховаIrе" А!, гр. Со(lия

Участници Обща годишна застрахователна премl|rt
Стойност, лв. без данък 27u

ЗАfl ,.ОЗК-Застраховане" А,Щ,

гр. Со(lия
50 9lЗ,68 лв

Забелехо<а: Застрахователните премии са без данък 2О%, определен със Законzl за дilllъкil B|,l]\\ l

застрахователните преп{ии, в сила от 01.01.201lг. Той ще се начислява I(ъN{ застраховатеJtl l II l с
премии по договора и ще се заплаща от Застраховащия.

)



6.[-Ia основание чл.J2, ал.1 от ЗОП комисията не извърш!I проверка относно llliличllето IIа

предложение, което подлежи на оценяване, което е с повече от 20 на сто по-благоприятtttl о,г

средната стойност на предложенията на останаJIите участницп, поради налиtIието на l /e]trllr,i

лопусната оферта.

7. Оцепка на ценовото предлоп(ение, съгласно одобрената от Възлоrrtителя методика.
Маrtсималният брой точки, който един участник може да получлI по този поI(zIзLl,tсJl l]

коN{плексната оцеIIка, е 100 точки. Техсест в I(оN,lплексната оценка - 70%о,

Оценява се предJIожената от участника цена - обща стойпост (застрахователIIа препltlя) ,llt

изпълнение на поръчката по предвидените дейt{ости в лева, без 2 2i, даl{ък B,bl)\\
застрахователната премия.

Оценкатаt на llредло)liената цена (Il) на участtlика се лlзчислява по следната форiuулtr:

50 9lj,68
Ц: х l00: 100 т.

50 91з,68

I{пlIIH - е мIIниN,Iалната предпожена цена (застрахователна преь,Iия)
I{уч - е цеrIата на съответнtlя участник (застрахователна премия)

MlttIllпt а.пната предложена цена - 50 91З,6tj

Участниtlи

Предлоrкена от
участника цена -

застрахователна
пl]емия

Оценlса на ценовото предложенIiе -

(минималната предлоltсена l1e tl а/

цената на съответния участtlиtt '|'

1 00), точки
зАд,.озк-
зАстрАховАЕIЕ" Ад,
гр. Со(lия

50 9lз,68 100т.

8. Комплексна оценка на офертите на участниците (К) съгласно одобрената от Възлоllttlте,tlя
методика.

участници
Оценка rta

техIIическото
предлотtение (Т')

Оценка на ценовотt)
ПРеДЛО-rХе}lИе

зАд ..озк-злстрАховАI IЕ,,
А!, гр, София

100 100

Оценяваtrето на o(lepTaTa на уLIастника се изчислява на базата на комплексна ol1eHKa (К). ttоя to
се формира по следната формула:

к: (0,з0 ," т) + (0,70 ,в ц)
където:
Т е otleHKa на техническото предло)Itение

LI е ol(eHKa на ценовото предлох(ение на участника

Комплексrrата оценкл tIa ЗАД,'ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" Afi е:

К= (0,30*100) + (0,70*100) = 100
з



9. Класираrrе на уrIастниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане !I оIlеняване

Първо място: ЗАД,,ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" А,Щ, гр. Софлrя

Мотиви: ПредложеrIията на класирания участник отгоl]арят на предварително обявсttttгс t,t

Възлоrкителя условия, Представени са всички изискуеми докуN,IеItти от ]]ъз.]Iо]I(II,геJ1,1.

Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в докуп,IеI IтацlIя,l il,

Класирането е извършено съгласно т.2 от документацията за участие. Критерий за otleнl(il tla

офертата е оптималllо съотношен}Iе качество/цена, съгласно Методика за оценка на o(lellTrtтe.
Класирането е 1.1звърIIIено по обособени позиции.

Щата на приключване работата на комисията: 10.01.2018 г.

09.01.2018г. на Изпълнителният ДиDектоЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: иван Симеонов Монев

LtЛЕIlоВЕ: Маргарита,Щимитрова Милева

Кристиан Атанасов Бадrкаков

l,

2.

4


