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: 12-00-859 от дата 26/09/2014
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:
http://www.mi.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/osiguryavane-nazastrahovki-za-nujdite-na-ministerstvoto-na-ikonomikata-ienergetikata-886-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството 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
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Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно
автокаско"
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 Министерството на
икономиката и енергетиката за срок от една година, при следните
самостоятелно обособени позиции:
1. „Застраховка на имущество” – за недвижими имоти - държавна
собственост, управлявани от министъра на икономиката и
енергетиката, посочени в списък, 19 бр.;
2. Застраховка „Гражданска отговорност” за моторните превозни
средства (МПС), собственост на Министерство на икономиката и
енергетиката, посочени в списък, 44 бр.;
3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, включително и на водача
в МПС-тата, посочени в списък, 44 бр.;
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на
Министерство на икономиката и енергетиката, посочени в списък, 44
бр., при условията на "Пълно автокаско".
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000 Валута: BGN
Място на извършване
Република България

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
1/ Срок за изпълнение на поръчка - по всяка от обособените позиции
избраният участник/участници осигурява застраховки за времето от
00.00 часа на 01.01.2015 г. до 24.00 часа на 31.12.2015 г.
2/ Застрахователните полици се издават не по-късно от 06.12.2014 г.
и се предоставят на Възложителя, 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;
3/ Цени и плащания - Предлаганата цена е в български лева и не
подлежи на актуализация за срока на договора.
Плащанията ще бъдат извършени еднократно по банковата сметка,
посочена от Изпълнителя (Застрахователя), в 5-дневен срок от
представяне на застрахователните полици на Възложителя
(Застрахования).
4/ Застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на
Застрахования в срока, определен в Общите условия на участника за
съответната позиция, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя,
доказващи претенцията по основание и размер.
Всички обезщетения се изплащат по банкова сметка на
Възложителя, както следва:
IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
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BIC код: BNBGBGSD
Банка:
БНБ
5/ Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно
събитие - съгласно Кодекса за застраховането, „Общи условия”,
предложени от Застрахователя съответно за 4-те вида застраховки застраховка имущество, „Каско”, „Злополука на лицата” и „Гражданска
отговорност на автомобилистите”.
6/ Давност, подсъдност и регресен иск - съгласно Кодекса за
застраховането, „Общи условия”, предложени от Застрахователя
съответно за 4-те вида застраховки – „Застраховка имущество”,
„Каско”, „Злополука на лицата” и „Гражданска отговорност на
автомобилистите”.
7/ Изменения и допълнения - съгласно „Общи условия”, предложени от
Застрахователя съответно за 4-те вида застраховки – „Застраховка
имущество”, застраховка „Каско”, „Злополука на лицата” и
„Гражданска отговорност на автомобилистите”.
8/ Определения на рисковете - съгласно „Общи условия”, предложени
от Застрахователя съответно за 4–те вида застраховки „Застраховка имущество”, „Каско”, „Злополука на лицата” и
„Гражданска отговорност на автомобилистите”.
Конкретните изисквания за изпълнение по всяка от обособените
позиции са посочени в Документацията към публичната покана, раздел
VIII. Техническо задание.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. По позиции 1, 2 и 3 офертите на участниците ще се оценяват по
критерия „най-ниска цена /застрахователна премия/“;
2. По позиция 4 офертите на участниците ще се оценяват по критерия
– „икономически най-изгодна оферта“ при следните показатели:
А/ предложена от участника застрахователна сума. Максималният брой
точки по показател “Ка” е 10.
Оценката на участниците по показател “а” – Ка, се изчислява по
следната формула: Ка= Ci/Cmax x 10.
Б/ предложена от участника застрахователна премия. Mаксималният
брой точки по показател “Кб” е 10.
Оценката на участниците по показател “б” – Кб, се изчислява по
следната формула: Кб =10 x C min/Ci
Общата оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от
получените оценки на предложението по всеки един от показателите,
отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване
и се изчислява по формулата:
К = Ка х 40% + Кб х 60%

Срок за получаване на офертите
Дата: 07/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
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посочения интернет адрес или друго:
I.Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 лв., без ДДС,
финансирана със средства от бюджета, като по съответните позиции
прогнозната стойност е както следва:
1. Позиция 1 - Застраховка на имущество: 9 000.00 лв.;
2. Позиция 2 – Застраховка „Гражданска отговорност“: 6 000.00 лв.;
3. Позиция 3 - Застраховка „Злополука на лицата в МПС“: 2 000.00
лв.;
4. Позиция 4 - Застраховка на сухопътни превозни средства,
собственост на Министерството на икономиката и енергетиката, при
условията на "Пълно автокаско": 13 000.00 лв.
В рамките на посочената прогнозна стойност за всяка от позициите е
максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури.
Оферти над посочената стойност за съответната позиция няма да бъдат
разглеждани.
II. Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за
възлагане на обществената поръчка на интернет адреса на
Министерството - www.mi.government.bg, раздел „Профил на купувача”.
III. Дата, час и място на отваряне на офертите
Офертите ще бъдат отворени на 08.10.2014 г. от 14 часа в сградата
на МИЕ, гр. София, ул. "Славянска" № 8, 3 етаж, заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и други
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в
която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/10/2014 дд/мм/гггг

УНП: 70e17a99-2fbd-446e-bd46-f26e9543ec42

4

