
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ-МЕЗДРА” ЕООД 

Гр. Мездра, обл. Враца, ул. „Манастирище” №100, тел.:0910/92706; факс:0910/92042 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№РД 23/07.10.2019 година 

 
 

На основание: чл.14, ал.1 и чл.16 от Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала  

 

ВЗЕМAМ РЕШЕНИЕ: 
 

За обявяване на конкурс за избор на изпълнител за застраховане на 

недвижимо имущество- сгради, собственост на „СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД  за срок от 

една година. 

1. Описание на обекта на конкурса- сключване на застраховка на 

недвижимо имущество, собственост на болницата. 

2. Начална тръжна цена- неприложимо. 

3. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към 

участниците: Предложение за участие в конкурса се подават само от юридически 

лица- лицензирани застрахователни дружества.  

4. Документация- до участие в конкурса се допускат само кандидати, 

подали предложение, съгласно изискванията и условията на утвърдената конкурсна 

документация публикувана на интернет страницата на лечебното заведение в секция 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Краен срок за подаване на предложения от участниците- до 

15,00 часа на 24.10.2019 година. 

5. Време и начин за оглед на обекта- по желание на кандидатите оглед на 

имуществото, предмет на застраховането може да се извърши всеки работен ден от 

09,00 до 15,00 часа след предварително съгласуване с Възложителя, от деня на 

публикуване на обявлението до деня, преди подаване на предложенията. 

6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите: 

- Предложение за участие в конкурса;  

- Заверено от участника копие от Лиценз за извършване на застрахователна 

дейност; 

- Общи условия на участника за застраховката, предмет на конкурса; 

-  Ценово предложение 

- Образци на декларации от конкурсната документация. 

7. Критерий за оценка- най-ниска предложена цена. 

8. Начин на плащане на застрахователната премия- на четири равни 

вноски по банков път. 

9. Ден, място и час за провеждане на конкурса- 14,00 часа на дата 

28.10.2019 година. 

 

Управител: ……………………… 

/д-р Валя Божинова/ 


