Партида: 01050

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01050
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-1054 от дата 11/11/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката
Адрес
ул. "Славянска" №8
Град
Пощенски код
Страна
София
1052
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
Министерство на икономиката и
02 9407001
енергетиката
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Галина Орешарска
E-mail
Факс
g.oresharska@mee.government.bg
02 9407001
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
htttp://www.mi.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
htttp://www.mi.government.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на
икономиката и енергетиката ” при четири обособени позиции:
1. Застраховка на имущество
2. Застраховка „Гражданска отговорност”
3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на
Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно
автокаско"
УНП: fbdd1ded-8f81-403a-a24a-86f9626c1450
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
66510000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на
икономиката и енергетиката ”, при следните самостоятелно обособени
позиции:
1. „Застраховка на имущество” – за недвижими имоти - държавна
собственост, управлявани от министъра на икономиката и
енергетиката, посочени в списък към здокументацията;
2. Застраховка „Гражданска отговорност” за моторните превозни
средства (МПС), собственост на Министерство на икономиката и
енергетиката, посочени в списъккъм документацията;
3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, включително и на водача
в МПС-тата, посочени в списък към документацията;
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на
Министерство на икономиката и енергетиката, посочени в списък към
документацията, при условията на "Пълно автокаско".
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
Рбългария

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Необходими документи: 1. 1. Оферта – по образец; 2. Техническо
предложение – по образец;3. Ценова оферта – по образец;
4. Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 5. Декларация по образец – за
участниците по позиция №4; 6. Валиден лиценз за извършване на
застрахователна дейност, издаден от компетентен орган и
допълнителен лиценз (ако има такъв за съответния вид застраховка,
предмет на поканата);7. Списък на сервизите (доверени сервизи) в
градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Русе, Велико
Търново, Стара Загора, с които участникът следва да има сключени
договори за извършване на авторемонтни дейности; 8. Списък на офиси
на участника в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца,
Русе, Велико Търново, Стара Загора с точни адреси и лица за
контакти;9. Общи условия на застрахователя – за всяка една от
позициите, за които се кандидатства;10. Проект на договор, за
позицията по която се кандидатства;11. Списък на документите,
съдържащи се в офертата;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 18/11/2013 дд/мм/гггг
УНП: fbdd1ded-8f81-403a-a24a-86f9626c1450

Час: 17:30
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Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Техническото предложение трябва да отговаря на предмета на
поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в техническото
задание и документация, качени на интернет адреса на МИЕ www.mi.government.bg, рубрика „Обяви и търгове”.Техническото
предложение трябва да съдържа подробно описание на условията за
изпълнение на поръчката, като:
- покрити рискове - При представяне на офертите си участникът
следва да посочи точно, конкретно и подробно всички застрахователни
рискове, които ще бъдат покрити от предлаганите видове застраховки,
както и събитията, които те покриват съгласно неговите общи условия
и офертата му за настоящата процедура;
- информация относно: отстъпка при ниска квота на щетимост, участие
в печалбата, при положителен финансов резултат, начини на
обезщетение и оценка на щетата, отстъпки, предоставяне на оборотен
автомобил от подобен клас за времето за отстраняване на щетата,
срок за изплащане на обезщетението, след постъпването на всички
необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер и др. по преценка на участника;
- изключения;
- териториална валидност на застраховката;
- срок на застраховката - по всяка от обособените позиции избраният участник/участници осигурява/т застраховки за времето от
00.00 часа на 01.01.2014 г. до 24.00 часа на 31.12.2014 г.;
- срок за изплащане на обезщетенията, след постъпването на всички
необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер;
- срок за представяне на застрахователните полици на възложителя –
не по-късно от 06.12.2013 г., като застрахователната полица
„Гражданска отговорност“ се предоставя заедно със Сертификат
„Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички
държави, които са членове на международното споразумение „Зелена
карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други;
- начин на ликвидация на щетите;
- други по преценка на участника, свързани с предмета на поръчката;

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/11/2013 дд/мм/гггг

УНП: fbdd1ded-8f81-403a-a24a-86f9626c1450
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