
 

П О К А Н А 

 
„ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД 

обявява конкурс 
за избор на застраховател за сключване на застраховка  на ДМА  и материали собственост на 

дружеството 

  

 

           Необходими документи за участие /поставят се в голям плик, върху който се 

записва името на участника и наименованието на конкурса/: 
1. ЕИК на кандидата   

2. Копие от лиценза за осъществяване на застрахователна дейност; 

3. Декларация, че търговецът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения; 

4. Декларация, че не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност; 

          Всички документи (декларации, удостоверения и копия) следва да бъдат подписани 

лично от представляващия застрахователното дружество или упълномощено лице с нотариално 

заверено пълномощно.  

5. Ценово предложение за годишна застрахователна премия за ДМА и материали, поставено в 

малък, запечатан, непрозрачен плик, с надпис върху него „Премия за ДМА и материали”. 

Критерий за оценка на постъпилите ценови предложения е най-ниска цена на годишна 

застрахователна премия.  Самоучастие на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД не се 

прилага. 
Срок на валидност на офертата: ценовото предложение на кандидатите по всяка от обособените 

позиции трябва да бъде валидно 90 (деветдесет) дни, считано от датата на отварянето на предложенията. 

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 (двадесет) лв. без ДДС внесени по 

сметка на дружеството в СЖ Експресбанк, IBAN BG30TTBB94001511009198. 

Място за получаване на решението и приложенията към него:  
гр. Горна Оряховица 5100, пл. „Георги Измирлиев” № 4, офис на „Летище Горна Оряховица” 

ЕООД,, всеки работен ден от 12.00 часа до 13.00 часа, краен срок: до 13.00 часа на 07.01.2020 г.   

Място и срок за представяне на предложенията:  
гр. Горна Оряховица 5100, пл. „Георги Измирлиев” № 4, офис на „Летище Горна Оряховица” 

ЕООД ,  всеки работен ден от 12.00 часа до 13.00 часа, краен срок: до 13.00 часа на 09.01.2020г. 

Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията:  
гр. Горна Оряховица 5100, пл. „Георги Измирлиев” № 4, офис на „Летище Горна Оряховица” 

ЕООД 12.00 часа на 10.01.2020 г.  

Основания за отстраняване от участие: 

Не се допуска до оценка и класиране:  

- Участник, чието предложение е в несъотвествие с поставените с настоящото решение 

изисквания, съгласно т. 3; 

- Ценово предложение, в което не са посочени цени за елемент от него или е посочена 

цена 00.00 лева; 

- Ценово предложение, което като цяло или коя да е негова част е нечетлива, неясна или 

съдържа множество поправки или добавки; 

- Оферта, в която кандидатът не е представил някой от посочените в т.3.1 от решението  

документи; 

- Оферта, която се намира в противоречие с Кодекса за застраховането, както и с всеки 

друг нормативен акт, уреждащ сключването на настоящите полици. 

 


