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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - ГР.СЛИВЕН 
Гр.Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 

РЕШЕНИЕ (препис) 
 

№ РД-10-163 
 

гр. Сливен, 03.06.2020 г. 
 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и чл. 172, ал. 3 от ЗГ, в изпълнение 

разпоредбите на чл. 106, ал. 6 от ЗОП, и след като се запознах с процедурните действия 
и установените факти и обстоятелства от комисията и направените от същата 
предложения към възложителя, обективирани в протокол № 1/06.03.2020 година, 
протокол № 2/27.03.2020 година, протокол № 3/28.04.2020 г. и протокол 
№5/19.05.2020г. и доклад с вх. № ПО-207/20.05.2020 година, чийто състав на комисията 
е определен с моя заповед № РД-10-96/06.03.2020 г., относно провеждане на процедура 
за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 74 и сл. от ЗОП и 
ППЗОП – открита процедура, с обект – услуга, и предмет на изпълнение:  

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно 
държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет 
обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/ за 
следните видове застраховки по обособени позиции, в частност за ПОЗИЦИЯ № 2, с 
предмет: 

„Застраховка „Автокаско” на автомобили леки/товарни, собственост на 
ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения.”, открита с мое решение № РД-10-
22/28.01.2020 г., както и цялата документация събрана в хода на проведената 
процедура, 

 
УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

 
1. В срока, определен за получаване на заявления за участие в процедурата за 

позиция № 2, редовно са подадени три заявления за участие, а именно: 
- Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД; 
- Участник № 3: ЗАД „Булстрад Иншуърънс Груп” АД; 
- Участник № 5: „Дженерали Застраховане” АД; 
- Участник № 6: „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД. 
2. Комисията не е установила несъответствия, непълноти и/или липси в офертите 

на кандидатите, относно критериите за подбор. 
3. Допуснати до участие са и тримата участника. 
4. В хода на разглеждане на техническите предложения, комисията не е 

установила никакви пороци и/или несъответствия в офертите на участниците, за което 
и двамата са допуснати до крайния етап на процедурата – оценка на ценовите им 
оферти, съгласно изискванията на възложителя и критерият за възлагане. 

5. Спазени са изискванията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, относно реда и начина на 
разглеждане и оценяване на техническите и ценовите предложения. 

6. Установено е, че ценовото предложение на „Дженерали Застраховане” АД е в 
хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Обосновката на участника е приета от комисията и 
същият е допуснат до последващо участие. 

7. От процедурата за позиция № 2 няма отстранен кандидат/участник. 
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Предвид горепосочените обстоятелства и предложенията на комисията към 
възложителя, във връзка с доклада на комисията – в качеството й на помощен орган 
към възложителя, взех следното решение: 

 
 

I. ОБЯВЯВАМ: 
Класиране предложено от комисията, както следва: 
На първо място класираният: 
Участник № 5: „Дженерали Застраховане” АД с предлагана обща цена за 

изпълнение на услугата в размер на 66 619,29 лева (шестдесет и шест хиляди, 
шестстотин и деветнадесет лева, двадесет и девет стотинки) без ДДС. 

На второ място класираният: 
Участник № 6: „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД с предлагана обща цена за 

изпълнение на услугата в размер на 81 215,90 лева (осемдесет и една хиляди, двеста и 
петнадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС. 

На трето място класираният: 
Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД с предлагана 

обща цена за изпълнение на услугата в размер на 99 834,48 лева (деветдесет и девет 
хиляди, осемстотин тридесет и четири лева, четиридесет и осем стотинки) без 
ДДС. 

На четвърто място класираният: 
Участник № 3: ЗАД „Булстрад Виена Иншуърънс Груп” АД с предлагана 

обща цена за изпълнение на услугата в размер на 106 640,11 лева (сто и шест хиляди, 
шестстотин и четиридесет лева и единадесет стотинки) без ДДС. 

II. За ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка по смисъла на ЗОП с обект – 
услуга, и с предмет на изпълнение:  

„Застраховка „Автокаско” на автомобили леки/товарни, собственост на 
ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения.”, 

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗАД „Дженерали застраховане” АД с ЕИК: 030269049, със седалище и адрес на 
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1504, район р-н 
Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков” № 68, представлявано от (чл. 37 от ЗОП) 
Данчов, (чл. 37 от ЗОП) Джамбазка, (чл. 37 от ЗОП) Копач и (чл. 37 от ЗОП) Димитров, при 
основни параметри, съгласно техническото и ценово предложения на участника, както 
следва: 

- предлагана цена за изпълнение на услугата в размер на 66 619,29 лева 
(шестдесет и шест хиляди, шестстотин и деветнадесет лева, двадесет и девет 
стотинки) без ДДС; 

- изпълнителят се обвързва с всички заявени от него факти и обстоятелства в 
техническото му и ценово предложения, относно изпълнението на договора, със 
следните МОТОВИ: 

Предвид критерият за възлагане съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1 и ал. 2 
т.1 от ЗОП, а именно: „икономически най-изгодна оферта”, определена по критерия 
„най-ниска цена”, резултатите от работата на комисията, относно установените и 
удостоверени факти и обстоятелства, извършените законово допустимите и оптимални 
в сроковете си действия на комисията, както и всички предложения на кандидатите са 
публично достъпни и прозрачността им е осигурена. Никой от участниците не е 
възприел своя статут във всеки етап от процедурата, във връзка със своите резултати, 
като поставен в степен на неравнопоставеност. 

Предложенията на участниците са формални изявления, относно техническите и 
ценови предложения, обективирани на материален (хартиен) носител и представляват 
удостоверителните изявления на своя издател материализирани в графично изписване 
на предлаганите параметри с число и/или цифра, включително и тези обективирани в 
обосновката на участника – класиран на първо място. 
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Неразделна част от договора за изпълнение е Техническата спецификация, 
Техническо предложение за изпълнение и Ценовото предложение за изпълнение на 
участника. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, 
се включват всички предложения, условия и параметри на поръчката, които са 
посочени от участника в неговата оферта и въз основа на които е допуснат до участие и 
е определен за изпълнител. 

 
III. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ. 

Гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора, а именно: 1 998,58 
лева. Гаранцията да се внесе по начин и ред и в срок, съгласно условията на поръчката 
и ЗОП – под формата на парична сума или банкова гаранция. При ползване на банкова 
гаранция, текстът следва да бъде, съгласно изричните изисквания на възложителя по 
условията на поръчката. 

Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на участниците. Препис 
от настоящото решение да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица за 
сведение, както и до съответните длъжностни лица от ЦУ на ЮИДП ДП за сведение и 
изпълнение. 

Препис от настоящото решение да се публикува в профила на купувача на 
стопанството към електронната преписка на поръчката при спазване на чл. 37 от ЗОП, 
във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3880. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а” от ЗОП настоящето решение може да бъде 
обжалвано в 10 – дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на 
конкуренцията. На основание чл. 199, ал. 1 от ЗОП жалбата до Комисия за защита на 
конкуренцията се подава с копие до Възложителя – директора на ЮИДП ДП. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на 
конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18, Република България. 

 
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР ЮИДП ДП: ............ П ……….. (чл. 37 от ЗОП) 
                                           
                                            ИНЖ. П. ВЪРБАНОВ 
 
 
 
 
 
 
ГП/ПДАОЧР 
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