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ДДККЦЦ  ,,,,ССввееттии  ГГееооррггии““  ЕЕООООДД  ––  ХХаассккооввоо    

  

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково, на основание чл. 14, ал. 1, във връзка с 

чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала /приет с ПМС № 112 от 03.06.2003г./ и 

Заповед № 31/01.11.2019г. на Управителя на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково   

О Б Я В Я В А 

Конкурс  за избор на застраховател за сключване застраховка ,,Имущество“ на 

дълготрайни материални активи, собственост на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – 

Хасково. 

1. Предмет на поръчката: 

Позиция 1: Избор на застраховател за сключване застраховка ,,Имущество“ на 

дълготрайни материални активи, собственост на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – 

Хасково: 

А. СГРАДИ на адрес: гр. Хасково, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2, а именно 

– Болнична сграда и прилежащи към терена сгради на стойност 394 897,05 лева; 

Б. ОБОРУДВАНЕ – медицинска апаратура и стопански инвентар на 

стойност 73  339,35 лева.  

ПОКРИТИ РИСКОВЕ: пожар;, включително и последиците от гасенето му;, 

удар от мълния;, експлозия;, наводнение;, природни бедствия като буря;, ураган;, 

градушка;, падащи дървета и клони;, изтичане на вода и пара;, измокряне в резултат от 

авария на ВиК;, тежест от естествено натрупване на сняг и лед;, злоумишлени действия 

на трети лица/вандализъм/;, чупене на трайно монтирани стъкла и витрини;, кражба и 

кражба с взлом и др.; земетресение. 

2. Застрахователна сума/Начална цена: няма. 

3. Срок на изпълнение на поръчката –  една година от датата на сключване на 

договор.  

4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите: Да са 

български или чуждестранни юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Да 

притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност.  

5. Кандидатът трябва да представи следните административни документи: 

- Копие от ЕИК;  

- Лиценз за извършване на застрахователна дейност;  

- Декларации от всички лица, които представляват кандидата, че същите не са 

осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени от правото да упражняват търговска 

дейност. 

6. Начин на образуване на предлаганата цена – в цената, посочена в 

предложението от всеки кандидат, трябва да бъдат включени всички разходи за 

изпълнение предмета на поръчката съгласно изискванията на Възложителя, като всички 

предлагани цени и стойности трябва да бъдат формирани в лева и следва да са твърдо 

фиксирани за цялостно изпълнение на поръчката. 

7. Условия и начин на плащане – плащането на застрахователната премия ще се 

извършва по банков път, след издаване на застрахователна полица, на една вноска. 

8. Вид и размер на депозита за участие в процедурата – депозит за участие е 

парична сума в размер на 150.00 лева, вносим по сметката на  ДКЦ ,,Свети Георги“ 

ЕООД – Хасково – BG44RZBB91551036107108 в банка РАЙФАЙЗЕНБАНК – клон 

 Гр. Хасково, п.к. 6300 

ул. ,,Стефан Стамболов“,  №2 
тел. 0884/97-80-90  
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Хасково или платен в брой в касата на ДКЦ. Краен срок за внасяне на депозита: - до 
15.00 часа на 18.11.2019г. /понеделник/ включително.  
Няма да бъде разгледано предложение на кандидат, който не е представил депозит за 
участие.  

9. Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката се 
закупува от деловодството на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково, бул. ,,Стефан 
Стамболов“, № 2, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 
часа, считано от деня на публикуване на обявлението 04.11.2019г. /понеделник/ до 
18.11.2019г., при цена от 50.00 лева. 

10. Предложения за участие се приемат всеки работен ден в деловодството на 
ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2 от 09.00 часа до 
12.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа, считано от деня на публикуване – 04.11.2019г. 
/понеделник/ до 18.11.2019г. /понеделник/ включително. 

11. Срок за извършване на оглед на имота – от 09.00 часа на 04.11.2019г. 
/понеделник/ до 15.00 часа на 18.11.2019г. /понеделник/ включително.  

12. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ: 
12.1 Срок на изпълнение на поръчката – една година от датата на сключване 

на договор.  
12.2 Място на изпълнение на поръчката – гр. Хасково. 
12.3 Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията  - в 

кабинет № 102 на 19.11.2019г. /вторник/ от 16:30 часа  в административната сградата на 
ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково – деловодство, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2. 

12.4 По обособената позиция 1, офертите ще бъдат оценявани по критерий: 
най-ниска цена. 
 

За допълнителна информация и контакти: ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – гр. 
Хасково, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2, тел. 0884/97-80-90 – К. Милушева 

 
 
 
 
 
 
 
 


