
ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

П Р О Т О К О Л

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл. 103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в публично състезание с предмет: „Професионална отговорност на лицата, 
упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-20/16.04.2019 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2019-0007.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-212/08.05.2019 г. на Изпълнителния директор и е в 
състав, както следва:

Председател: Десислава Кирилова - ЗДИД
Членове: 1. Радка Калъпова -  главен юрисконсулт

2. Даниела Минчева - АС в сектор ДДП

На 08.05.2019 г„ от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор, комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:

1. ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве” - оферта № 1/02.05.19 г. -  10:10 ч.
2. ЗК „Лев Ине” АД - оферта № 2/07.05.19 г. -  13:15 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 

участниците.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 

в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти -  лично и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на технически предложения и отделни запечатани 
пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, след което членовете на комисията подписаха 
пликовете с ценовите предложения както и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.



Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение № 1, цифрово подписан и приложен на подходящ 
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Възложителят в документацията е заложил следните изисквания към участниците, 
свързани с критериите за подбор относно годността (правоспособността) на участниците за 
упражняване на професионална дейност: всеки участник в обществената поръчка следва да бъде 
..застраховател” по смисъла на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/. да е лицензиран за 
упражняване на застрахователна дейност на територията на Република България, включително и 
за извършване на дейност по клас застраховка „Обща гражданска отговорност,” съгласно 
Приложение № 1 - „Класове застраховки” към КЗ.

1. Оферта на участника ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”:
Документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатана непрозрачна 
опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката за които се подават 
документите. Офертата на участника съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан и 
приложен на магнитен носител /диск/;
3. Техническо предложение;
4. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве” до разглеждане на техническото предложение.

2. Оферта на участника ЗК „Лев Ине” АД:
Документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатана непрозрачна 
опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката за които се подават 
документите. Офертата на участника съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан и 
приложен на магнитен носител /диск/;
3. Декларация за наличие на упълномощаване за подписване на офертата и представителство в 
процедурата за провеждане на обществената поръчка.
4. Пълномощно на Светлана Крумова, упълномощена да подпише офертата и да представлява 
дружеството.
5. Образец от подпис на Светлана Крумова, упълномощена да подпише офертата и да 
представлява дружеството.
6. Удостоверение за актуално състояние издадено от Агенция по вписванията.
7. Решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 9799/1996 г., вписано в търговския 
регистър, парт. № 33453, том 379, per. I, стр. 80.
8. Решение на Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 409/1998 г. вписано в търговския 
регистър, парт. № 1351, том 27, per. I, стр. 24, за промяна в обстоятелства.
9. Решения №№ 1 -г 15 на Софийски Градски Съд по фирмено дело № 12744/2001 г.
10. Разрешение от Национален съвет по застраховане при Министерски съвет за извършване на 
застрахователна дейност № 98/06.01.2000 г.;
11. Решение № 715-03 от 18.08.2006 г. на КФН за разширяване на предмета на дейност;
12. Решение № 1180-03 от 06.12.2006 г. на КФН за разширяване на предмета на дейност;



13. Техническо предложение;
14. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ЗК „Лев Ине” АД до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане техническите предложения на участниците и 
съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. Техническото 
предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - 
Приложение № 2;
2. Декларация, че застрахователят ще осигурява застрахователно покритие за всички претенции, 
произтичащи от събития, настъпили през срока на действие на застрахователния договор, 
независимо от това кога е предявена такава претенция в рамките на предвидената в закона 
погасителна давност, както и независимо от това дали към момента на предявяване на иска се 
поддържа застраховка „Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска 
професия “ при същия застраховател;
3. Декларация, че в случай на изплатено от застрахователя обезщетение за покрит по договора 
риск, последният няма да предявява регрес към медицинския персонал на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за упражняваната от тях дейност;

1. Офертата на участника ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве” съдържа техническо предложение. 
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 2 
като са приложени общи условия по Застраховката. Техническите предложения отговарят на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве” до отваряне на ценовото предложение.

1. Офертата на участника ЗК „Лев Ине” АД съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 2 
като са приложени общи условия по Застраховката. Техническите предложения отговарят на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ЗК „Лев Ине” АД до отваряне на ценовото предложение.

На 13.05.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на участниците.

С писмо Изх. № 501/08.05.2019 г., публикувано на Профила на купувача участниците бяха 
уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите предложения.

На заседанието присъства г-жа Иванка Дойчинова надлежно упълномощен представител 
на участника ЗК „Лев Ине” АД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците последователно по 
реда на подаване на офертите, и оповести предлаганите цени. Членовете на комисията подписаха 
ценовите предложения на участниците. Присъствалият представител на ЗК „Лев Ине” АД се 
възползва от правото си, и подписа предложението на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”. 
Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения за съответствие с 
изискванията на документацията, както и за аритметични грешки. Ценово предложение следва да 
бъде изготвено по образец - Приложение № 3, съгласно изискванията на Възложителя. 
Прогнозната стойност на поръчката заложена в Документацията е 93 100.00 лева без включен 
данък върху застрахователната премия в размер на 2 %;



Ценовите предложения са както следва:

1. Ценово предложение на участникът ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”:

№
ред

Лимит на ottobodhoct по групи: ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I ПОКРИТИЕ

1

Пъова туп а - 375 6 d . :  Л и м и т  на отговорност - за за елно 
събитие/един иск насочен към едно застраховано лице 
упражняващо медицинска професия или насочен към УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително и съответните 
разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса на 
застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно 
уреждане на претенцията -  50 000.00 лв.; Агрегатен лимит на 
отговорност за едно застраховано лице за всички 
събития/искове към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за 
срока на застраховката -  100 000.00 лв.

26 263.78 лв.с включен 
ДЗП

2

Втона rovna - 117 6 d .:  Л и м и т  на о т г о в о р н о с т  - за за елно 
събитие/един иск насочен към едно застраховано лице 
упражняващо медицинска професия или насочен към УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително и съответните 
разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса на 
застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно 
уреждане на претенцията -  100 000.00 лв.; Агрегатен лимит на 
отговорност за всички събития/искове към УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за срока на застраховката -  200 000.00 
лв..

19 037.28 лв. с включен 
ДЗП

3

Тоета група - 166 6 d .:  Л и м и т  на отговошгост - за елно 
събитие/един иск насочен към едно застраховано лице 
упражняващо медицинска професия или насочен към УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително и съответните 
разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса на 
застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно 
уреждане на претенцията -  150 000.00 лв.; Агрегатен лимит на 
отговорност за всички събития/искове към УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за срока на застраховката -  300 000.00 
лв..

37 015.39 лв. с включен 
ДЗП

Обща предложена цена с включен ДЗП 82 316.45 лв.

2. Ценово предложение на участникът ЗК „Лев Ине” АД:

№
ред

Лимит на отговорност по групи: ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I ПОКРИТИЕ

1

Първа група - 375 бп.: Лимит на отговорност - за за елно 
събитие/един иск насочен към едно застраховано лице 
упражняващо медицинска професия или насочен към УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително и съответните 
разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса на 
застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно 
уреждане на претенцията -  50 000.00 лв.; Агрегатен лимит на 
отговорност за едно застраховано лице за всички 
събития/искове към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за 
срока на застраховката -  100 000.00 лв.

37 102.50 лв.с включен 
ДЗП /в т. ч. 36 375,00 лв. 

и 727.50 лв. 2 % ДЗП/



2

Втора туп а  - 117 6 d . :  Л и м и т  на отговопност - за за елно 
събитие/един иск насочен към едно застраховано лице 
упражняващо медицинска професия или насочен към УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително и съответните 
разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса на 
застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно 
уреждане на претенцията -  100 000.00 лв.; Агрегатен лимит на 
отговорност за всички събития/искове към УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за срока на застраховката -  200 000.00 
лв..

17 901.00 лв. с включен 
ДЗП/вт. ч. 17 550.00 лв. 
премия и 351.00 лв. 2 % 

ДЗП/

3

Тнета гнупа - 166 6 d . :  Лимит на отговорност - за елно 
събитие/един иск насочен към едно застраховано лице 
упражняващо медицинска професия или насочен към УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително и съответните 
разходи, лихви и разноски, съгласно Кодекса на 
застраховането, свързани с извънсъдебното и съдебно 
уреждане на претенцията -  150 000.00 лв.; Агрегатен лимит на 
отговорност за всички събития/искове към УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за срока на застраховката -  300 000.00 
лв..

33 864.00 лв. с включен 
ДЗП /в т. ч. 33 200.00 лв. 
премия и 664.00 лв. 2 % 

ДЗП/

Обща предложена цена е включен ДЗП 88 867.50 лв. /в т. ч.
87 135.00 лв. премия и 
1 742.50 лв. 2 % ДЗП/

Ценовите предложения на участниците отговарят на изискванията на Възложителя. Класирането 
се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на 
избрания критерий за възлагане „най-ниска цена” на предлаганата застрахователна премия с 
включен данък.

Класирането е както следва:

I -  во място - ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”;
II -  ро място - ЗК „Лев Ине” АД.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
класирания на първо място участник ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве”.

Настоящият протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП е подписан от комисията и предаден на 
Възложителя на ........2019 г.

С предаването на настоящия протокол на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, комисията, назначена със Заповед № РД-02-212/08.05.2019 г. приключва 
своята работа.

Комисия:
Председател: Деецо &

VЧленове/


