АО П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.be

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност но чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 3 ]

Възложител: „ Топлофикация - Сливен ЕАД”
П оделение; Управление
Партида в регистъра на обществените поръчки: 198
Адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 23
Лице за контакт . Надежда Иванова
Телефон: 0887 501 864
E-mail: toplo-sliven@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[X] Друг адрес: ivanovaJec@ abv.bg
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: «Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на
“Топлофикация-Сливен” ЕАД за 2017г.»
Кратко описание: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени
интереси на "Топлофикация - Сливен" ЕАД за 2017г., които включват: сключване на застраховка
"Гражданска отговорност"

и застраховка "Автокаско"

за автомобилите на "Топлофикация -

Сливен" ЕАД; сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на
имущество" на недвижими имоти и ДМА, собственост на "Топлофикация - Сливен" ЕАД и
сключване на застраховка "„Обща гражданска отговорност”, “Трудова злополука”, “Групова
злополука” и "Заболяване” на работниците и служителите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД,
съгласно Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска "Трудова
злополука"за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
- Количество и обем: Съгласно Техническа спецификация.
- Срок на договора: Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца считано от датата
1

на сключването му.
Място на извършване: гр. Сливен
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 46 000 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: [Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка
"Автокаско" за автомобилите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД;]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 10 000 ]
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: [ Сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на
имущество" на недвижими имоти и ДМА, собственост на "Топлофикация - Сливен" ЕАД; ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 25 000лв. ]
Номер на обособената позиция: [ 3 ]
Наименование: [Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност” на работниците и
служителите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД. ]
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 1 000 лв. ]
Номер на обособената позиция: [ 4 ]
Наимеиоваиие: [Сключване на застраховка “Трудова злополука”, “Групова злополука” и
"Заболяване” на работниците и служителите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД. ]
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 10 000 лв. ]

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците .
в Т .Ч .:
Изисквания за личното състояние: [Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП]

Правоспособност за упражняване на професиопална дейност:
> Участниците да представят копие от лиценз за извърщване на застрахователна дейност
по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор;

Икономическо и финансово състояние:

Технически и професионални способности: [....... ]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля,
Име:
Тежест:
Име :
Тежест:
Име:
Тежест:

повторете, колкото пъти е необходимо)
[]
[]
[]

Срок за получаване на офертите:
Дата: [05.12.2016г.]

Час: [16:30 часа]

Срок на валидност на офертите:
Дата: [05.02.2017г.]

Час: [16:30 часа]

Дата и час на отваряне на офертите;
Дата [06.12.2016Г.]

Час: [11:00 часа]

Място на отваряне на офертите: [„Топлофикация-Сливен” ЕАД - Администрация, ет. 2, стая
204]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [....... ]

Друга информация (когато е приложимо): [....... ]
Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

Количество и обем: Съгласно Техническа спецификация.
Изисквания към предмета на поръчката:
>

Участниците да представят копие от лиценз за извършване на застрахователна

дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор;
>

Участниците да представят Общи условия по застраховките;

>

Застраховките да не включват клауза “Самоучастие”;

>

Участниците да представят покрити застрахователни рискове и застрахователни

>

Участниците да представят териториална валидност.

>

Лимит

суми;

на

отговорност

за

застраховка

"Гражданска

отговорност"

-

за

имуществени и неимуществени вреди.
>

Участниците

да

предоставят

безплатен

автоасистанс

при

настъпили

застрахователни събития (денонощен телефон за цялата страна и безплатно репатриране на МПС
на определени от избрания Изпълнител километри), относно застраховка "Автокаско"
* Забележка: При подмяна на автопарка (отписване, продажба, бракуване и други) е
възможно при някои от превозните средства - леки автомобили, мотоциклети, товарни
автомобили и ремаркета да отпадне необходимостта от застраховка "Гражданска отговорност".
При това положение, "Топлофикация - Сливен" ЕАД заплаща премия само за периода, в което
тези превозни средства са използвани. В случай, че тези превозни средства бъдат отписани от
автопарка преди датата на сключване на договор, "Топлофикация - Сливен" ЕАД не дължи
застрахователна премия по "Гражданска отговорност" за тях!
Застрахователното

покритие по

"Гражданска отговорност"

на ново

придобитите

автомобили ще се урежда при условията на застрахователният договор, сключен по реда на тази
обществена поръчка и цени по предложената оферта!
Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане:
>

Всички застрахователни премии по застраховките да включват данък върху

застрахователната премия

(ДЗП) в размер на 2 %, съгласно Закона за данък върху

застрахователните премии.
>

Застрахователната премия за застраховка "Гражданска отговорност"да включва

такса за “Гаранционен фонд” и стикер.
>

Начин и срок на плащане:

>

Застрахователната премия за застраховка "Гражданска отговорност" се заплаща

на 4(четири) равни вноски по банкова сметка на Изпълнителя;
>

Застрахователната премия за застраховка "Автокаско" се заплаща на 4 (четири)

равни вноски по банкова сметка на Изпълнителя;
>

Застрахователната премия за застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други

щети на имущество" се заплаща на 4 (четири) равни вноски по банкова сметка на Изпълнителя;
>

Застрахователната премия за застраховка „Обща гражданска отговорност”се

заплаща на 4(четири) равни вноски по банкова сметка на Изпълнителя.
>

Застрахователната премия за застраховка Трудова злополука”,

злополука” и ”Заболяване”се заплаща на 4(четири) равни вноски

“Групова

по банкова сметка на

Изпълнителя.
Общи изисквания при изготвяне и представяне на предложенията:
>

Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и

поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в официален превод на
български език;
>

Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани от

участника, а всички страници трябва да бъдат номерирани;
>

Всички представени документи, които не са оригинални следва да бъдат

подписани, подпечатани и заверени с “Вярно с оригинала”, а в случаите когато участникът
представя документ, чийто оригинал не притежава, същият следва да бъде заверен с “Вярно с
копието, притежавано о т ..............
Съдържание на офертата:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2) Представяне на участника - попълнен и подписан образец {Приложение М 1), с
посочване на идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен номер, както и
пощенски

адрес,

включително

електронен,

за

кореспонденция

при

провеждането

на

обществената поръчка;
3) Копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на
поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор;
4) Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП {Приложение № 2);
5) Техническо предложение -по образец {Приложение № 5);
6) Ценово предложение - по образец {Приложение № 4).
Срок на валидност на офертите: 60 (шейсет) дни
Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез
куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен 8800,
бул. “Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Обявата да бъде публикувана в Профила на купувача на интернет страницата на
"Топлофикация - Сливен" ЕАД и в същия ден да бъде публикувана кратка информация за
поръчката на портала , предоставен от АОП, като писмените предложения да се съберат под
формата на оферти, изготвени в отговор на обявата.

Дата на настоящата обява
Дата: (28.11.2016г.) [

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [и 1
Длъжност; [Изпълнителен Директ(

.

