„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД
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РЕШЕНИЕ

Л9

№7

......7 .__06.2020 год.
за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.107. т. 1
от ЗОП, и отразени резултати от утвърдени: Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3, Протокол
№4 и Протокол №5, от заседанията на комисията, назначена със Заповед № РД-17-7/01.04.2020 год., и
във връзка със Заповед № РД-17-13/15.06.2020 год.. на Изпълнителния директор на „Транспортно
строителство и възстановяване” ЕАД. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в
публично състезание по Решение № 1/10.03.2020 г„ на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки” по обособени позиции:
Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;
Позиция № 2 Застраховка „Каско на нерелсови превозни средства”;
Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”;
Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели”;
Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”;
Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството по чл.171 и чл.173 от ЗУТ”;
Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти, собственост на
ТСВ ЕАД;
Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи
жп състави”
Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско, вписана в регистъра на
Агенцията по обществените поръчки под № 05852-2020-0001

ОБЯВЯВАМ:
I.
Класираните участници в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка, на
база получените окончателни комплексни оценки, въз основа на определения критерий за възлагане
оптимално съотношение качество/цена, съгласно раздел IV., от документацията за участие на
Възложителя, по обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“
На първо място - единственият допуснат участник „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО
Е В РОИ НС“ АД, с получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.
2. Обособена Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства
На първо място - единственият допуснат участник „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО
ЕВРОИНС“ АД, с получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.

III. Обособена Позиция №3 Застраховка „Злополука па лицата в МПС“
На първо място - единственият допуснат участник „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЕВРОИНС“ АД, с получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.
IV. Обособена позиция №4 Застраховка „Злополука гости на хотели“
На първо място - единствения и допуснат участник „ЗАСТРАХОВАЗЕЛ ПО ДРУЖ ЕСТВО
ЕВРОИНС“ АД, с получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.
V. Обособена позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука“
На първо място - участника „О ЗО К-ИН С“ АД. с получена окончателна комплексна оценка от
100 точки.
На второ място - участника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, с
получена окончателна комплексна оценка от 63.55 точки.
На трето място - участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШ УРЪНС ГРУП“ АД. с
получена окончателна комплексна оценка от 45.33 точки.
VI. Обособена Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ
На първо място - единствения и допуснат участник „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО
ЕВРОИНС“ АД, с получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.
VII. Обособена Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти,
собственост на ТСВ ЕАД
На първо място - участника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, с
получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.
На второ място - участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШ УРЪНС ГРУП“ АД. с получена
окончателна комплексна оценка от 87.63 точки.
VIII. Обособена Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и
фирми, експлоатиращи жп състави”
На първо място
единствения и допуснат участник ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШ УРЪНС ГРУГ1“ АД, с получена окончателна комплексна оценка от 100 точки.
IX. Обособена Поящия №9 „Застраховка на релсови превозни средства“ - каско
На първо място - участника „ДЖ ЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с получена окончателна
комплексна оценка от 100 точки.
На второ място - участника ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с получена окончателна
комплексна оценка от 98,35 точки.

На трето място - участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, с получена
окончателна комплексна оценка от 93,09 точки.
II.
Отстранен участник от процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени
позиции: №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, №2 Застраховка „Каско“
на нерелсови превозни средства и №3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС“, недопуснатия
участник ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД на следните основания и мотиви:
По Обособена позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на основание чл. 107, т. I от ЗОП.
Предложената от участника цена в размер на 28 141.08 лева за обособената позиция,
надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция - в размер на 21 900.00
лева, посочена в Обявлението за обществената поръчка.
Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително обявеното по т.3.8.2. от
раздел 111.. от документацията на Възложителя условие, че цената не трябва да превишава обявената
прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция.
Съгласно предварително обявените условия по т.3.8.2 от раздел III.. от документацията на
Възложителя, участници, чието ценово предложение надвишава обявената прогнозна стойност на
поръчката/обособената позиция, посочена в Обявлението за обществената поръчка, се отстраняват от
участие в процедурата.
Мотиви за отстраняване:
Предложената от участника цена за обособената позиция - в размер на 28 141.08 лева,
превишава обявената прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция, посочена в Обявлението
за обществената поръчка на Възложителя.
Офертата на участника за обособената позиция, не отговаря на предварително обявеното
условие по т. 3.8.2. от раздел III. от документацията на Възложителя.
По Обособена Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на псрелсови превозни средства - на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП
Предложената от участника цена в размер на 10 304.83 лева за обособената позиция, надвишава
обявената прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция - в размер на 9000.00 лева, посочена
в Обявлението за обществената поръчка.
Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително обявеното по т.3.8.2. от
раздел III., от документацията на Възложителя условие, че цената не трябва да превишава обявената
прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция.
Съгласно предварително обявените условия по т.3.8.2 от раздел III.. от документацията на
Възложителя, участници, чието ценово предложение надвишава обявената прогнозна стойност на
поръчката/обособената позиция, посочена в Обявлението за обществената поръчка, се отстраняват от
участие в процедурата.
Мотики за отстраняване:
Предложената от участника цена за обособената позиция - в размер на 10 304.83 лева,
превишава обявената прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция, посочена в Обявлението
за обществената поръчка на Възложителя.
Офертата на участника за обособената позиция, не отговаря на предварително обявеното
условие по т. 3.8.2. от раздел III. от документацията на Възложителя.

По обособена позиция №3 Застраховка „Злополука па лицата в МПС“ - на основание чл.
107, т. I от ЗОП.
Предложената от участника цена в размер на 475.60 лева за обособената позиция, надвишава
обявената прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция - в размер на 460.00 лева, посочена
в Обявлението за обществената поръчка.
Ценовото предложение на участника, не отговаря на предварително обявеното по т.3.8.2. от
раздел III., от документацията на Възложителя условие, че цената не трябва да превишава обявената
прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция.
Съгласно предварително обявените условия по т.3.8.2 от раздел III., от документацията на
Възложителя, участници, чието ценово предложение надвишава обявената прогнозна стойност на
поръчката/обособената позиция, посочена в Обявлението за обществената поръчка, се отстраняват от
участие в процедурата.
Мотиви за отстраняване:
Предложената от участника цена за обособената позиция - в размер на 475.60 лева, превишава
обявената прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция, посочена в Обявлението за
обществената поръчка на Възложителя.
Офертата на участника за обособената позиция, не отговаря на предварително обявеното
условие по т. 3.8.2. от раздел III. от документацията на Възложителя.
III.
следва:

ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка, по обособени позиции, както

1.Обособена позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ класирания на първо място участник - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, с
получена комплексна оценка от 100 точки.
2. Обособена Позиция № 2 Застраховка „Каскоа на нерелсовн превозни средства
класирания на първо място участник - „ЗАСТРАХОВАЗЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, с
получена комплексна оценка от 100 точки.
3. Обособена Позиция №3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС“ - класирания на първо
място участник - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД. с получена комплексна
оценка от 100 точки.
4. Обособена позиция №4 Застраховка „Злополука гости на хотели“ - класирания на първо
място участник - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО ЕВРО И Н С“ АД. с получена комплексна
оценка от 100 точки.
5. Обособена позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука“ - класирания на първо
място участник - „ОЗОК-ИНС“ АД, с получена комплексна оценка от 100 точки.
6. Обособена Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ - класирания на първо място участник
- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД. с получена комплексна оценка ог 100
точки.
7. Обособена Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти, собственост
на ТСВ ЕАД -_класирания на първо място участник - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖ ЕСТВО
ЕВРОИНС“ АД, с получена комплексна оценка от 100 точки.

8. Обособена Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми,
експлоатиращи жп състави” - класирания на първо място участник - ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, с получена комплексна оценка от 100 точки.
9. Обособена Позиция №9 „Застраховка на релсови превриш средства” - каско класирания на първо място участник - „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с получена
комплексна оценка от 100 точки.
Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата и да бъде публикувано в
профила на купувача на ТСВ ЕАД на адрес: http://tsv.bg/buvers, в съответствие с 24, ал.1, т.2 от
ППЗОП.
Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията по
реда на чл. 197, ал. 1, т.7, буква „а“ от ЗОП.

Божи;
Изпълнителен директор на ТСВ ЕАД

