
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД -  с.Ковачево, обл. Ст. Загора

0 -  ̂ П Р О Т О К О Л
| а  резултатите о^работата на комисията за провеждане на процедура по чл.14, ал.4,

т.2 от ЗОП

Днес, 16.12^014 г. в 09.30 часа, на основание Заповед № 2001/16.12.2014г. и във 
връзка с иублична покана за възлагане на поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОП с per. 
№ 914175 и предмет „Застраховка "Гражданска отговорност" на МПС, 
собственост на "ТЕЦ Марица изток 2"се събра комисия в състав:

1. инж. Иван Христов
2. инж. Боян Михов
3. Симеонка Николова
4. Мария Илиева
5. инж. Лора Янкова

-  Р-л Автостопанство
-  Механик, Автостопанство
-  Експерт КД, АДФК
-  Юрисконсулт, Правен отдел 

-  Специалист Търговия, ТО

Подадени са следните оферти:

№ Наименование на 
кандидата и седалище

Вх.№ на 
предложението

Дата на 
получаване

1. ЗД „Евроинс” АД, гр. София 4275 13.12.2014
2. ЗАД „Виктория” АД, гр. Стара Загора 4277 15.12.2014
3. ЗАД „Енергия” АД, гр. София 4278 15.12.2014

4. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”, гр. 
Стара Загора 4282 15.12.2014

5. ЗАД „Армеец” АД, гр. София 4284 15.12.2014
6. „Дженерали застраховане” АД, гр. София 4285 15.12.2014

След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха декларации 
за липсата на обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП.

На заседанието присъства представител на участника ЗАД „Армеец” АД, гр. 
София -  Тошко Георгиев Беличев -  пълномощник, който не подписа офертите на 
другите участници.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, разгледа ги 
съобразно определения ред и констатира следното:

Офертите са представени във вид, съответстващ на изискванията на чл. 101 в от 
ЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в публичната поканата.

Предложените в офертите на кандидатите цени са както следва:

№ Наименование на кандидата Предложена цена в 
лв.

1. ЗД „Евроинс” АД, гр. София 19 372.52
2. ЗАД „Виктория” АД, гр. Стара Загора 16 789.12
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3. ЗАД „Енергия” АД, гр. София 17 547.69

4. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”, гр. 
Стара Загора 20 948.35

5. ЗАД „Армеец” АД, гр. София 15 393.82
6. „Дженерали застраховане” АД, гр. София 12 945.84

Комисията констатира, че предложената цена от „Дженерали застраховане” 
АД, гр. София е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на 
останалите оферти. На основание чл.70, ал.1 от ЗОП комисията изиска обосновка на 
цената на „Дженерали застраховане” АД, гр. София с писмо изх. № 
44351/16.12.2014г.

Обосновка на цената беше получена от „Дженерали застраховане” АД, гр. 
София с писмо вх. № 44520/17.12.2014г.

След като разгледа представената обосновка комисията реши да приеме 
предложената от застрахователната компания цена, тъй като са изложени обективни 
обстоятелства по смисъла на чл.70 от ЗОП както следва:

Участникът е обосновал обективни обстоятелства, водещи до формирането на 
благоприятни условия за изпълнението на поръчката, както и икономичност при 
изпълнение във връзка с чл. 70, ал.2, т.З и 4 от ЗОП - участникът е разработил 
тарифа, по-благоприятна в регионите на управление на МПС, като в конкретния 
случай прилага отстъпки за голям брой МПС, собственост на Възложителя, и за 
корпоративен клиент, които са в полза на Възложителя. Участникът определя 
рисковата премия по оригинална специализирана програма за Групата на Дженерали 
за анализи и моделиране, като изчислената тарифа е приета от Комисия за финансов 
надзор. Застрахователните услуги се разглеждат комплексно, при което се постига 
баланс между портфейла на компанията като част от Групата на Дженерали, както и 
баланс между големи, средни и малки дружества, което води до по-благоприятни 
условия на участника. Тези обстоятелства, действащи в съвкупност, обосновават 
предлаганата ниска цена.

След това комисията продължи своята работа като извърши оценка на 
офертите, съобразно критерия за възлагане, посочен в поканата, а именно: най- 
ниска цена.

На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП членовете на комисията оцениха офертите, 
както следва:

Кандидат Класиране/ 
място №

Предлагана 
цена /лв./

„Дженерали застраховане” АД, гр. София 1-во място 12 945.84
ЗАД „Армеец” АД, гр. София 2-ро място 15 393.82

ЗАД „Виктория” АД, гр. Стара Загора 3-то място 16 789.12
ЗАД „Енергия” АД, гр. София 4-то място 17 547.69
ЗД „Евроинс” АД, гр. София 5-то място 19 372.52
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”, гр. 
Стара Загора 6-то място 20 948.35
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КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

Да се сключи договор със застрахователна компания „Дженерали застраховане” 
АД, гр. София за „Застраховка "Гражданска отговорност" на МПС, собственост 
на „ТЕЦ Марица изток 2” на обща стойност до 35 000.00 лв. (тридесет и пет 
хиляди лева, 00 ст.), при условията на офертата.
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