
П Р О Т О К О Л  №  2 

 

Днес, 03.09.2019 г., 10:00 ч., в град Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД – кабинет № 
8 /главна медицинска сестра/, в изпълнение на Заповед № 433/28.08.2019  г., 16:32 ч. на 
изпълняващия длъжността Изп. директор на УМБАЛ „Канев“ АД, комисия в състав:  
 
Председател:  Н.Х.; 
Членове: 
1. Ц. С.; 
2. С.А.; 

в обявеното време за отваряне на ценовите предложения на участниците, се събра във 
връзка с провеждане на публично състезание за възлагане на обществена с предмет: 
„Сключване на договори за застраховки“, открита с Решение № 411/07.08.2019 г. на 
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, номер на документа в Регистъра на 
обществените поръчки - ID № 926639, публикувано обявление в Регистъра на обществените 
поръчки под № 926644 и публикувано обявление за одобряване на обявление за изменение - 
ID № 928087, по партида  №   00298-2019-0011. 

В обявеното време за отваряне на ценовите предложения не се явиха и не присъстваха 
представители на участниците. Представители на средствата за масово осведомяване също 
не присъстваха. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници. Членовете на комисията 

положиха подписи на отворените ценови оферти на участниците. 

 

В  Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”  по обособените позиции, по 

които е допуснат до участие  Участник № 1 „Животозастрахователен институт” АД: се 

установи наличие на следните ценови предложения: 

 - по Обособена позиция № 2 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 6 404, 28 лв. /Шест хиляди 

четиристотин и четири и 0,28 лева/ без ДДС.  

 - по Обособена позиция № 7 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 80,78 лв. /осемдесет и 0,78 лева/ без 

ДДС.  

 

 В  Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”  по обособените позиции, по 

които е допуснат до участие Участник № 2 „Уника” АД се установи наличие на следните 

ценови предложения: 

 - по Обособена позиция № 1 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 15 695, 74 лв. /петнадесет хиляди 

шестстотин деветдесет и пет и 0,74лева/ без ДДС.  

 - по Обособена позиция № 3 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 95 669, 88 лв. /деветдесет и пет 

хиляди шестстотин шестдесет и девет и 0,88 лева/ без ДДС.  

  



 В  Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”  по обособените позиции, по 

които е допуснат до участие Участник № 3 „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД се 

установи наличие на следните ценови предложения: 

 - по Обособена позиция № 4 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 3060,12 лв. /три хиляди шестдесет 

и шест и 0,12 лева/ без ДДС.  

 - по Обособена позиция № 5 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 4204,95 лв. /четири хиляди двеста и 

четири и 0,95 лева/ без ДДС.  

 - по Обособена позиция № 6 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 237,15 лв. /двеста тридесет и седем 

и 0,15 лева/ без ДДС.  

 - по Обособена позиция № 8 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 1122,00 лв. /хиляда  сто двадесет и 

два лева/ без ДДС.  

 

 В  Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”  по обособените позиции, по 

които е допуснат до участие „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД се установи наличие на 

следните ценови предложения: 

 - по Обособена позиция № 1 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3). Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 19 370,06 лв. /деветнадесет хиляди 

триста и седемдесет и 0,06 лева/ без ДДС.  

 -по Обособена позиция № 4 – на хартиен носител - по образец от Документацията 

(Приложение 3), Председателят на комисията обяви предложената от участника цена - 

размер на застрахователната премия: 4 375,02 лв. /четири хиляди триста седемдесет и пет 

и 0,02 лева/ без ДДС. 

 - по Обособена позиция № 5 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3), Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 5233,10 лв. /пет хиляди двеста 

тридесет и три и 0,10 лева/ без ДДС.  

 - по Обособена позиция № 6 – на хартиен носител - по образец от 

Документацията (Приложение 3), Председателят на комисията обяви предложената от 

участника цена - размер на застрахователната премия: 395,25 лв. /триста деветдесет и пет 

и 0,25 лева/ без ДДС.  

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията реши да премине към оценяване на офертите на допуснатите участници 

при спазване на предварително утвърдените и обявени критерии за оценка съгласно 

Обявлението за откриване на процедурата и Документацията на обществената поръчка. 

Оценяването на участниците е представено в таблици, които са част от настоящия 

протокол.  

Комисията установи, че еднаква най-ниска цена не се предлага в две или повече 

оферти по процедурата. 



 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията 

единодушно  

 

Р Е Ш И: 

Класира участниците, съгласно обявените критерии за оценка, както следва: 

 
За Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на имуществото” на 

УМБАЛ Канев АД“ с прогнозна стойност  15 800 лв /петнадесет хиляди и осемстотин/ лева: 

 

Застраховател 

Показател А  
Брой изключени 

рискове - 20% тежест 

Показател B  
Застрахователна премия (в 

лева) - 80% тежест 

Комплексна 
оценка 

Амин Апредл. А Bмин Впредл. В КО=А+В 

„Уника” АД 18 20 18,00 15695,74 15695,74 80,00 98,00 
        
„ДЗИ Общо 
застраховане“ ЕАД 

18 18 20,00 15695,74 19370,06 64,82 84,82 

 
Комисията класира участниците по обособена позиция № 1, както следва:  
 

„Уника” АД – І-во място 
„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД – II-ро място  

 

За Обособена позиция 2 – Застраховка „Живот“ на персонала на УМБАЛ Канев АД 

с прогнозна стойност  6700 лв /шест хиляди и седемстотин/ лева без ДДС: 

 

Застраховател 

Показател А  
Брой изключени 

рискове - 20% тежест 

Показател B  
Застрахователна премия (в 

лева) - 80% тежест 

Комплексна 
оценка 

Амин Апредл. А Bмин Впредл. В КО=А+В 
„Животозастрахователен 
институт” АД   

37 37 20,00 6404,28 6404,28 80,000 100,000 

 

Комисията класира участниците по обособена позиция № 2, както следва:  
 
 „Животозастрахователен институт“ АД - І-во място 
 
 За Обособена позиция 3 - Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни  
заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на УМБАЛ Канев АД с прогнозна 
стойност  45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева без ДДС: 
 

Застраховател 

Показател А  
Брой изключени 

рискове - 20% тежест 

Показател B  
Застрахователна премия (в лева) 

- 80% тежест 

Комплексн
а оценка 

Амин Апредл. А Bмин Впредл. В3 В КО=А+В 

„Уника” АД 15 15 20,00 95 669,88 95669,88 5,00 75,00 95,00 
 
Комисията класира участниците по обособена позиция № 3, както следва:  
 
„Уника” АД – І-во място 



 
За Обособена позиция 4 - „Гражданска отговорност на автомобилистите” на МПС 

собственост на УМБАЛ Канев АД с прогнозна стойност  4000 /четири хиляди/ лева без 
ДДС: 

 
Застраховател Предлагана цена 

„Булстрад Виена Иншурънс 
Груп“ АД 

3 060,12 лв. 

„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД 4 375,02 лв. 

 
Комисията класира участниците по обособена позиция № 4, както следва: 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД – І-во място 
„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - II-ро място 

 
За Обособена позиция 5 -  Застраховка „Каско на МПС” собственост на УМБАЛ 

Канев АД с прогнозна стойност  5 300 /пет хиляди и триста/ лева без ДДС: 
  

Застраховател Предлагана цена 
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 
АД 

4 204,95 лв. 

„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД 5 233,10 лв. 

 
Комисията класира участниците по обособена позиция № 5, както следва: 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД – І-во място 
„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - II-ро място 

 
За Обособена позиция 6 - Застраховка Застраховка „Злополука на местата/лицата в 

МПС" за МПС собственост на УМБАЛ Канев АД с прогнозна стойност  300 /триста/ лева 

без ДДС 

 

Застраховател Предлагана цена 
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 
АД 

237,15 лв. 

„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД 395,25 лв. 

 

Комисията класира участниците по обособена позиция № 6, както следва: 
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД – І-во място. 
„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД - II-ро място 

За Обособена позиция 7: Застраховка „Злополука“ за курсистите, обучавани от 

Център за професионално обучениекъм УМБАЛ Канев АД с прогнозна стойност  90 

/деветдесет/ лева без ДДС: 

Застраховател Предлагана цена 

„Животозастрахователен 
институт” АД   

80,78 лв. 

 
Комисията класира участниците по обособена позиция № 7, както следва:  
„Животозастрахователен институт” АД    - І – во място 

 






