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Изх.  № Д-609/28.03.2019 г. 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
1. “МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД на основание чл.14 ал.1 ,във връзка с  чл.16  от ПРУПДТДДУК 

и Протокол № 5 от 27.03.2019 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП”Св.Наум”ЕАД ОБЯВЯВА: 

1.1.1. Конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции: 

1.1.2. Обособена позиция №1 – Сключване на застраховка „Каско” на три автомобила, собственост 

на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, подробно описани в конкурсната документация; 
1.1.3. Обособена позиция №2 – Сключване на застраховка  на недвижимо имущество, машини, 

съоръжения, оборудване , медицинска апаратура и други ДМА, собственост на МБАЛНП 

„Св. Наум” ЕАД, подробно описани в конкурсната документация. Имуществената 

застраховка следва да покрие рисковете подробно описани в документацията; 
2. Срокът на застраховките е 12 (дванадесет) месеца от издаване на 

застрахователната полица по съответните видове застраховки, но не по ранно от датата на 

изтичане на предходната застраховка със същият предмет. 

3. Размер на депозита за участие: за обособена позиция №1 в размер на  150.00 лв.(сто 

и петдесет), за обособена позиция №2 в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет) вносим по 

банкова път, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията по следната банкова сметка 

с титуляр МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, IBAN: BG50CECB979010G2568500,BIC: CECBBGSF, 

Централна кооперативна банка АД, клон София 
4. Цената на документацията за участие в конкурс е в размер на 20 (двадесет) лева, 

заплаща се на касата в болницата и се получава в деловодството на МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД всеки 

работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа. 

5. Оглед на имуществото подлежащо на застраховане може да се извършва всеки 

работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, след заявка, направена на телефон 02/97-02-281, г-н 

Шаламанов поне един работен ден преди деня, в който заинтересованото лице желае да извърши 

оглед. За заинтересовани се считат лицата, които са закупили документация за търга. 

6. Заявленията за участие, заедно с изискуемите документи, се подават в 

“Деловодството” на МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД до 16.00 часа на 16.04.2019 г. в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се записват: вида на процедурата; обособената позиция, за която се 

участва; наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция, телефон, факс, 

електронен адрес, лице за контакт. При приемане на плика за участие в конкурса върху него 

се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването му, за което на приносителя се 

издава документ. Не се приемат и незабавно се връщат заявления, които са подадени след 

крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отбелязват във входящия регистър. 

7. Срок на валидност на предложенията – 60 (шестдесет)календарни дни, считано от 

датата на провеждане на конкурса; 
8. Конкурсът ще се проведе на 17.04.2019 г., от 13.30 часа в учебната зала на ДКБ, ет.1, 

сграда „Неврология”. 

9. Участниците следва да представят следните документи: заявление - по образец Приложение 

№2 от документацията;заверено от кандидата копие от документ, издаден от съответния 

компетентен орган, удостоверяващ правата на лицето да осъществява застрахователна дейност за 

видовете застраховки, предмет на конкурса по всяка обособена позиция; общи условия на участника 

за застраховките, предмет на конкурса по обособената позиция, документ за закупена конкурсна 

документация, документ за внесен депозит, декларация по образец №3 от конкурсната 

документация, нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса (в случай че лицето се 
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представлява от пълномощник), ценово предложение по Приложение №4 от конкурсната 

документация,  списък на всички приложени документи към заявлението; 

10. Не се допускат до разглеждане ценовите предложения на кандидати, които не са представили 

някои от изискуемите документи и/или при наличието на следните обстоятелства: кандидатът е 

обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; кандидатът е в процедура 

по ликвидация; кандидатът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 

към държавата или към общината по седалището на кандидата, установени с акт на компетентен 

орган, освен ако задължението е по акт, който не е влязъл в сила; кандидатът или член на 

управителен или контролен орган на кандидата или временно изпълняващ такава длъжност, 

включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от 

Допълнителните разпоредби на  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество  с представляващия болницата. 
11. Комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети 

Наум“ ЕАД  ще разгледа подадените заявления при закрито заседание  

12. За контакти за предоставяне на допълнителна информация: гр. София, ул.”д-р 

Любен Русев” № 1, тел. 02/97-02-101 – Станислава Бачева. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ...................... 

/Акад.проф.д-р Ив.Миланов, дмн/ 
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