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Одобрявам

П Р О Т О К О Л /  \
Днес, 26.01.2021 г., в МБАЛ „Д-р Тота Венков^АД -  Габрово, се г)роведе заседание на

комисия, назначена със Решение №РД-06~12/06.01.2021г. на изпълнителния- директор на 
дружеството, имаща за задача да разгледа и класира предложенията, подадени по процедура 
провеждана по реда на чл.29 ал.З от Правилника за прилагане на закона за- публичните 
предприятия на конкурс с предмет: „Избор на застраховател за застраховане на имущество 
собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД.

Заседанието започна в 10:00 ч.
Присъстваха всички членове на комисията:

Председател: Милена Йорданова -  Икономист обществени поръчки Ръководител

Постъпили са предложения от участници в търга, както следва: 'л ;! < ■' г.
1, Вх. № 244/25.01.2020 г ЗАД „ОЗК Застраховане" АД със седалище в гр. София и 

адрес на управление ул. Света София №7, ет.5, вписано в Търговския регистър с ЕИК 
121265177;

2. Вх. № 245/25.01.2020 г ЗК „Уника" АД със седалище в гр. София и адрес на
управление бул. Тодор Александров №18, вписано в Търговския регистър с ЕИК 040451865;

На заседанието на комисията не присъстваха представители на фирмите подали 
оферти.

Съгласно публикуваните и утвърдени условия за провеждане на конкурса за избор на 
застраховател за застраховане на имущество собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД 
комисията пристъпи към първи етап -  проверка на редовно подадено заявления и валидно 
приложени изискуеми документи в големия плик, както и наличие на малък плик.

Участник ЗАД „ОЗК Застраховане" АД е приложил следните изискуеми документи:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Заверено от участника Копие от документ -  Лиценз за извършване на

застрахователна дейност;
3. Техническо предложение на участника;

звено;
Членове: 1. Адв. Николай Миланов;

2. Иванка Ганчева -  Ръководител финансово-счетоводен отдел;
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4. Общи условия
5. Отделен запечатан плик с надпис -  предлагана цена

'1 2 Участник ЗК „Уника" АД е приложил следните изискуеми документи:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Заверено от участника Копие от документ -  Лиценз за извършване на 

застрахователна дейност;
3. Техническо предложение на участника;
4. Общи условия
5. Декларация Образец 2;
6. Отделен запечатан плик с надпис -  предлагана цена

След като установи, че участниците са представили всички изискуеми документи и 
отговарят на изискванията заложени в тръжната документация комисията пристъпи към 
втори етап -  отваряне на малките пликове с ценовите предложения за застраховката и 
проверка за валидно попълнено ценово предложение.

Участник ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД предлага обща застрахователна премия в размер 
на 6459,83 лв с ДДС.

Комисията констатира, че ценовата оферта отговаря на изискванията на
Възложителя.

Участник ЗК „Уника" АД предлага обща застрахователна премия в размер на 8554,67 лв с
ДДС. г.

Комисията констатира, че ценовата оферта отговаря на изискванията на
Възложителя.

- - ^Комисията пристъпи към трети етап -  класиране на ценовите предложения.
Като взе гореописано в предвид комисията единодушно

РЕШИ:
I. Изготвя крайно класиране на офертите на участниците в процедура провеждана по 

реда на чл.29 ал.З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във 
връзка с Приложение №1 от правилника и провеждане на конкурс с предмет: „Избор на 
застраховател за застраховане на имущество собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД.

1 място ЗАД „ОЗК Застраховане" АД със седалище в гр. София и адрес на управление ул. 
Света София №7, ет.5, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121265177 с предложена премия 
в размер на 6459,83 ДДС.

2 място ЗК „Уника" АД със седалище в гр. София и адрес на управление бул. Тодор 
Александров №18, вписано в Търговския регистър с ЕИК 040451865 с предложена премия в 
размер на 8554,67 ДДС.
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II. Предлага на Възложителя за изпълнител в процедура провеждана по.реда на чл.29
ал.З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с 
Приложение №1 от правилника и провеждане на конкурс с предмет: „Избор на застраховател 
за застраховане на имущество собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД - ЗАД „ОЗК 
Застраховане" АД

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска.
С това комисията приключи своята работа на 26.01.2021г. в 11:15 часа и 

Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове 

на комисията:

/  Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 
звено /

Членове: 1 . ....................... ............. .
/  адв. Ни1 “ Миланов /

/  Иванка ва -  Ръководител финансово-счетоводен отдел /
2.
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