
Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-454 от дата 21/07/2015
Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП с предмет: 
„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за 
нуждите на Община Вършец“. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
община Вършец

Адрес
бул. България № 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Димитров Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.varshets.bg.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.varshets.bg.

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за 
нуждите на Община Вършец за срок от 1 /една/ календарна година 
по видове застраховки описани, както следва:
1. Застраховка  "Гражданска отговорност" и "Автокаско"; 
2. Застраховка "Злополука на местата в МПС" и "Злополука на 
пътниците";
3. Застраховка "Имущество" /на сгради, съоръжения и оборудване/;
4. Застраховка "Групова злополука", "Трудова злополука" и 
"Злополука";
5. Застраховка "Застраховка на тайни насъждения /неплододаващи/ 
горски култури;

УНП: 15ad6f2c-0a30-402a-8cfd-0ff529f1ebd7 1



Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

6. Застраховка на "Рехабилитирана общинска пътна мрежа на община 
Вършец";
7. Застраховка на "Спортна зала - сграда, съоръжения и 
оборудване";
8. Застраховка на "Рехабилитирана ВиК мрежа на община Вършец";
9. Застраховка на "Поставяеми обекти, съоръжения и оборудване на 
еко пътека";
10. Застраховка на "Електронно оборудване", собственост на 
община Вършец;

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66510000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 46000   Валута: BGN

Място на извършване
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Всеки участник следва да притежават валиден лиценз или 
разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден  от 
Комисията  за  финансов  надзор,  валиден  за  срока  на  
валидност  на  офертата  –  за  местни застрахователи или 
застрахователи със седалище в трета държава; 2.  Да притежават  
валиден  лиценз  или  разрешение  за  застрахователна  дейност 
за отделните видове застраховки издаден от компетентен  орган  в 
държавата по произход и са получени  уведомленията по чл. 53 или 
чл. 54 от Кодекса за застраховането (за извършване на дейност по 
условията на правото на установяване или на свободата на 
предоставяне на услуги) – за застрахователи със седалище в друга 
държава членка  на  Европейския  съюз  или  друга  държава,  
която  принадлежи  към Европейското икономическо пространство; 
Забележка1:  Застрахователи  на  държава  членка  на  
Европейския  съюз  или  друга държава,  която  принадлежи  към  
Европейското  икономическо  пространство  могат  да участват в 
процедурата по право на установяване или свобода на предоставяне 
на услуги, ако са изпълнени изискванията на Част Втора, Глава 
Четвърта, Раздел II “Извършване на дейност в Република България 
от застраховател със седалище в друга държава членка” от Кодекса 
за застраховането. Участникът трябва да е включен в списъка със 
застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за 
финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност 
(съгласно предмета на обособената позиция, за която участват) на 
територията  на  Република  България,  публикуван  в  интернет  
страницата  на  Комисията  за финансов надзор (www.fsc.bg). 
Забележка2: Застрахователи със седалище в трета държава 
(Застрахователи от трета държава)  могат  да  подават  оферти  
само  чрез  техни  клонове регистрирани  по  Търговския закон  и  
получили  лиценз  за  застраховане  по  реда  на  Част  Втора,  
Глава  Трета,  Раздел  II  „Извършване  на дейност в Република 
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България от застраховател със седалище в трета държава” от 
Кодекса 14 за застраховането. Застраховател на рискове по 
застраховка по т. 10.1 от раздел II, буква „А”  на  приложение  
№  1,  е  длъжен  да  членува  в  Националното  бюро  на  
българските автомобилни застрахователи и да участва във 
финансирането на Гаранционния фонд. 3. Застрахователят в своята 
оферта трябва да декларира, дали при изпълнението на поръчката  
ще  ползва  и  подизпълнители.  Подизпълнителите  също  трябва  
да  отговарят  на изискванията на ЗОП на документацията. 4. 
Изисквания за изпълнението на поръчката. При изпълнение на 
поръчката, участниците следва да се съобразят със следното: 4.1. 
Стриктно да спазват дадените указания за описаните 
застрахователни рискове. Участник,  който  в  офертата  не  
посочи  пълния  обем  от  разписаните  в  документацията  
застрахователни  рискове  по отделните видове застраховки,  ще  
бъде отстранен от участие и офертата му няма да бъде оценявана. 
4.2. Стриктно да спазват дадените указания за:  прилагане на 
франшиз (самоучастие); схемата на плащане на посочената 
застрахователна премия; 5. Съдаржание на офертата:  1.Списък на 
представените от кандидата документи; 2. Документи, 
удостоверяващи правосубектност; 3. Пълномощно на лицето, 
подписващо офертата (оригинал); 4. Декларация за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 5. Административни  
сведения  за  участника; 6. Декларация  за  участие  на  
подизпълнител; 7. Декларация от Подизпълнител, че е съгласен да  
участва в процедурата и като какъв; 8. Декларация от участник в 
обединение– ако е приложимо; 9. Декларация  за  приемане  
условията  на  договора; 10.  Лиценз  за  извършване  на  
застрахователна  дейност, издаден  от  КФН,  валиден за  срока  
на  валидност  на  офертата  – заверено от участника копие или 
еквивалент съобразно с разпоредбите на чл.53а и чл.53б от ЗОП; 
11. Общи условия за застраховане, които да бъдат валидни  за 
целия  застрахователен  период; 12. Проекто - застр. полици; 13. 
Техническо предложение; 14.Ценова оферта; 15. Списък на 
представителствата

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Всички оферти се оценяват по - отделно за всеки вид застраховка 
по следните показатели и методика за оценка:
        Показатели за оценка: 
       1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест –
Допълнителни покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  
дължи  допълнителна  премия  –  30  %  (тридесет процента) 
тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – Т ;  
       2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  
тежест  и  следните критерии: 
      2.1 „Обща застрахователна премия” – 60 % (шестдесет 
процента) тежест 
     (Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет), включително 
сбора от сумите на общата застрахователна  премия  за 
съответната застраховка.
      2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на 
застрахователното обезщетение“
      (Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), включително сбора 

УНП: 15ad6f2c-0a30-402a-8cfd-0ff529f1ebd7 3



Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

от дните за изплащане на застрахователното обезщетение за 
съответната застраховка.
 Методика за оценяване:   
 а) За техническата част 
а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва: 
             брой предложени от участника допълнително покрити 
рискове                      
П 1  = -------------------------------------------------------- 
х 30 
             максимален брой допълнително покрити рискове от 
участника 
2)   За финансовата част 
ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където 
        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула:
Минимален размер на предложените застрахователни  премии.
Ф 1 = ----------------------------------------------------------
-- х 60 
          Размер на предложените застрахователни  премии от 
конкретния участник.
Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 
обезщетения.
Ф 2 = ----------------------------------------------------------
----- х 10 
            Сбора от дните за изплащане на застрахователните 
обезщетения предложени от съответния участник.
Ф = Ф 1 + Ф 2
Комплексната  оценка  (КО) на офертата за всеки вид застраховка 
се образува като сума от точките от показателите. 
         КО = Т + Ф
       Общата комплексна оценка на всяка оферта се изчислява по 
формулата:
         КО = (КО 1+ КО 2+ КО 3+ КО 4+ КО 5+ КО 6 + КО 7+ КО 8+ 
КО 9+ КО 10) : 10
       Максимален брой точки, които може да получи една оферта –
100 т.
       Комисията класира участниците в процедурата по получения 
от тях брой точки. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 31/07/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Забележка: Участници, предложили цена, по-висока от прогнозната 
ще бъдат отстранени от участие в процедурата!
Офертите на участниците следва да бъдат изготвени съгласно 
изаскванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и да съдържат изискващите 
се документи съгласно настоящата публична покана. 
Минимален срок на валидност на офертата - 360 /триста и 
шестдесет/ календарни дни.
Офертите се подават съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 
ЗОП в запечатан непрозрачен плик  в деловодството на община 
Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана до 
17.00ч. на  31.07.2015 г.
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Получените оферти ще бъдат отворени в 11.00ч., на  03.08.2015 
г., в Заседеталната зала в сградата на община Вършец с адрес: 
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, 
от комисия определена от възложителя  по реда на чл. 101г, ал. 1 
от ЗОП. 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 
документацията, образците и пролиженията към същата за участие в 
процедурата на сайта на община Вършец - www.varshets.bg в раздел 
"Профил на купувача", Публични покани.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/07/2015 дд/мм/гггг
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