МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО
Габрово, ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
На основание чл.186 от ЗОП
Д-р Нели Савчева - Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в
качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените
изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:
РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
1.

Описание предмета на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги

за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“
2. Обхват на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за
нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II
Техническа спецификация, част от настоящата обява.
Обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на ИМУЩЕСТВО” на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД;
Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения,
хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Обособена позиция 4 – Задължителна

застраховка

Гражданска

отговорност на

автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
АД;
Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС,
собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на
управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;
Поръчката възлиза на обща прогнозна стойност: 60 100,00 лева ( шестдесет хиляди и
сто лева).
Правно основание: Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на Глава двадесет
и шеста от ЗОП, на основание чл.20, ал.3, т.2 във връзка с чл. 186 от ЗОП за възлагане на

обществени поръчки чрез обява за събиране на оферти на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р
Тота Венкова” АД, гр. Габрово.
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово е Публичен Възложител по смисъла на чл.5, ал.2,
т.16 от ЗОП и като такъм има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да
спазва разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
3. Срок на изпълнение на поръчката: 12 месеца считано от датата на сключването му.
Сроковете за отделните обособени позиции са различни в зависимост от датата на падежа на
конкретната застраховка действащи към настоящия момент. Същите са посочени в описанието за
всяка застраховка или в приложенията към документацията. С оглед различните дати на
падежите на различните видове застраховки, избраният за съответната обособена позиция
изпълнител, следва да уведомява Възложителят пет дни преди падежа за предстоящото
сключване на застраховката, като подадените от него цени в офертата следва да останат
непроменени за една година, колкото е срока на действие на договора.
4. Място на изпълнение на поръчката: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, МБАЛ
„Д-р Тота Венкова” АД.
II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА:
1. Предмет на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“
2. Техническа спецификация:
1. Обособена позиция 1: Застраховка „Всички рискове на ИМУЩЕСТВО”
1.1 Покрити рискове за застраховане на ИМУЩЕСТВО:
1.1.1. Основно покритие: пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния;
експлозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; буря; ураган;
градушка; падане на дървета и клони в резултат природни бедствия; проливен дъжд; наводнение,
вследствие на природни бедствия; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед;
свличане и срутване на земни пластове; земетресение; измръзване; измокряне в резултат на
авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и
включените към тях уреди, както и в резултат на авария на пожарогасителни инсталации;
увреждане в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; вандализъм (злоумишлени
действия на трети лица), в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж; счупване на
стъкла и витрини, рекламни надписи и табели; всеки друг не наименован риск, освен изрично
изключените, проявлението на който причинява преки материални вреди на застрахованите
имущества, или на части от тях.
1.1.2 Допълнително покритие:
- Късо съединение/токов удар- подлимит 500 000 лв.
- Кражба на пари от каса, щети в резултат на ПТП за мобилно оборудване; Възложителя
изисква основните покрития поискани по-горе да важат за преносимо оборудване, с което се
оборудват линейки, извършващи транспортиране на пациенти до други болници на територията

на Р България, при ПТП. Оборудването се помества в линейка при спешни случаи за
транспортиране на болни, осигуряващи основни живото-поддържащи функции на пациентите.
– Лимит преносимото оборудване до 70 000лв. единичен и агрегатен лимит(това е
максималната стойност на оборудване, което се разполага в линейка в случай на спешност). За
него покритието на застраховката трябва да се разшири извън адреса на застраховката, като се
покриват и щети при ПТП.
- Кражба чрез взлом и грабеж на пари от каса – лимит 15 000 лв. единичен и агрегатен
лимит;
1.1.3 Активи и застрахователни суми:
Застрахователна сума /BGN/
Име на сграда

Адрес

вид

Действителна
ст-ст

Сгради(с

Отчетна ст-ст

включени

прилежащите и съоръжения, в
т.ч. 4 бр.асансьори на стойност
217720 лв.) за адрес гл. Габрово

Ул.Д-р Илиев Детския
№1

Масивна

7 442 027

-

Масивна

47 859

-

ул. Д-р Илиев Детския
Ул.Д-р Илиев Детския

Др. сгради на адреса - 3 бр.
Др.

10

бр.

едноетажни

полумасивни

сгради,

павилиони и гаражи
Сграда АГ комплекс
Всичко на адреса
Сграда

№1
вкл.

Ул.Д-р Илиев Детския
№1
Ул.Д-р Илиев Детския
№1

Всичко на адреса

Масивна

Ул.Д-р Илиев Детския
Караджа

№1
Ул.Стефан

-

92 960

2 748 000
10 237 886

№1

Консултативна Ул.Стефан

поликлиника

полумасивна

Масивна

Караджа

№1

92 960

-

780 138

-

780 138

Сграда инфекция

Бул.Трети март№54

Масивна

-

37 211

Сграда клуб инфекция

Бул.Трети март№54

полумасивна

-

6 760

Всичко на адреса

Бул.Трети март№54

-

43 971

Общо:
Общо Сгради:
Медицинска апаратура на адрес ул. Д-р Илиев Детския №1
/Приложение 4/
Всичко за застраховане:

10 237 886

917 069
11 154955
7 072 853

В т.ч. 1% за новобридобити
през годината активи
18 227 808

Рискове с лимити
Чупене на стъкла
Злоумишлени
трети

лица

За всеки един адрес по отделно
действия

-

като

на

лимит За всеки един адрес по отделно

единичен и в агрегат
Разноски за разчистване

За всеки един адрес по отделно

30 000 в единичен и агрегатен
лимит
50 000 в единичен и агрегатен
лимит
50 000 в единичен и агрегатен
лимит

*Базата за определяне на застрахователните суми посочени в таблицата за част от
сградите като действителна е определена на база 450 лв./кв.м. Останалите сгради да се
застраховат на база Отчетна стойност. За всички останали активи, базата за определяне на
застрахователната сума е отчетна стойност към 30/11/2019 г., която да бъде приета за
действителна.
1.3 Щетимост: За последните 3 години няма заведени щети.
1.4 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа
на 06.02.2020 г.
1.5. Специално изискване на Възложителя:
Възложителя изисква основните покрития поискани в т. 1.1.1

да важат за преносимо

оборудване, с което се оборудват линейки, извършващи транспортиране на пациенти до други
болници на територията на Р България, при ПТП. Оборудването се помества в линейка при
спешни случаи за транспортиране на болни, осигуряващи основни животоподдържащи функции
на пациентите. Лимит

на преносимото оборудване е 70 000 лева. За него покритието

на

застраховката трябва да се разшири извън адреса на застраховката, като се покриват и щети при
ПТП.
1.6. Допълнителна информация:
- Апарат Агиографска система за диагностика и интервенционни процедури GF Healthcare е
въведен в експлоатация през 2009г.
- Конструкцията на сградата, в която са разположени медицинската апаратура е масивна
(тухла, бетон), незапалима, пожароустойчива, подсигурен е с UPS и отделно ел. захранване.
- В стойността на сградите са включени и съоръжения към тях, вкл. 4 броя асансьори с обща
стойност 217 712, придобити 2015 г.
1.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни
след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията
по основание и размер.
1.8. Начин на плащане застрахователната премия – еднократно, при сключване на
застрахователния договор.
1.9. Самоучастия – не се допуска прилагането на самоучастие.
1.10. Участника трябва да потвърди, че ще застрахова всяко новопридобито през срока на
застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество,
пропорционално до края на срока на застраховката.

1.11. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
1.12. Прогнозната стойност на обособената позиция е 7 700 /Седем хиляди и седемстотин/
лева без ДДС.
2. Обособена позиция 2: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“
вкл. „Отговорност на дейността”
2.1. Предмет на застраховката:
2.1.1. Отговорността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за вреди, причинени на трети лица при
или по повод осъществяване на дейността й;
2.1.2. Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. правни
разходи /съдебни и адвокатски разноски/ към трети лица и отправени искове за всички суми,
които Застрахованият бъде задължен да заплати въз основа на закона и на основание претенции
на трети лица като компенсация за застрахователно събитие, покрито по настоящата застраховка.
Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са:
2.1.2.1.телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или
щети на имущество;
2.1.2.2. причинени при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по
отговорност на юридически лица)
2.3. Лимити:
2.3.1. Лимит за едно събитие – 250 000 лева
2.3.2. Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева
2.4. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години.
2.5. Оборот:
2.5.1 За 2018 г. – 16 465 000 лева;
2.5.2 Прогнозата за 2019 г. е 18 000 000 лева;
2.5.3 Прогнозата за 2020 г. е 18 500 000 лева;
2.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа
на 06.02.2019 г.
2.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения
се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер.
2.8. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на
застрахователния договор.
2.9 .Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.
2.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
2.11. Прогнозната стойност на обособената позиция е 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева
без ДДС.

3. Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал"
3.1. Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лечебното заведение и
лицата, упражняващи медицинска професия в МБАЛ
Постановление

208/25.09.2018г.,

публикувано

Д-р Тота Венкова АД, и на основание

в

ДВ.

Бр.80/29.09.2018г.

Наредба

за

задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.
3.1.2. Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, извършващи
медицинска дейност, при предявени претенции за увреждания, резултат от телесно нараняване,
болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или
небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и ако
има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от Закона за
задълженията и договорите), както и съдебни разноски.
Покрит риск по тази застраховка са всички предявени суми, които застрахованите лица на
законово основание са отговорни да платят като компенсация за причинените вреди или
финансови загуби

на увредените трети лица(пациенти) при упражняване на медицинската

професия; всички разходи, които са направени за ограничаване на вредите, дори усилията да са
били безуспешни; разходи по защита на застрахованите лица, ако същите са направени със
съгласието на Застрахователя в процеса на привличане на дело като трета страна-помагач;
правни разноски(съдебни такси и адвокатски хонорар) направени по дело, за което е уведомен
Застрахователя.
3.2. Застраховани лица:
3.2.1. МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - като юридическо лице;
3.2.2. Физическите лица, работещи на трудов договор или друг договор и упражняващи
медицинска професия в лечебното заведение – при сключване на застрахователния договор ще се
представи актуален списък със личните данни на медицинския персонал и специалностите, които
упражнява.
3.2.3 Физически лица - лекари (чужденци), които извършват прегледи и операции. Работата
им в Болницата е съгласно договор за обмен на кадри между МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ и
Болницата OLV Clinic в гр. Аалст Белгия и др. болници, с цел повишаване квалификацията на
служителите на лечебното заведение. Престоя на лекарите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е няколко
пъти в годината за 1-2 седмици. Тъй като лекарите са с различни специалности, те са добавени
към Трета група в т.3.3.3.
3.3. Лимити на отговорност и брой застраховани лица:
3.3.1. За МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - като юридическо лице:
3.3.1.1. Лимит за едно събитие – 500 000 лева;
3.3.1.2. Лимит в агрегат за година– 1 000 000 лева
3.3.2. За медицинския персонал – съгласно разпределението по групи въз основа на
Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.
3.3.3. Брой застраховани лица, разпределени по групи въз основа на Наредбата за
задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия:
Брой медицински персонал

Първа група
Медицински

Втора група
Медицински

Трета група
Медицински

І-ва група:243 лица
ІІ-ра група: лекари 52
ІІІ-та група – 64
Общо:359

персонал
- І-ва група –
медицински сестри,
лаборанти,
фелдшери, психолог,
фармацевти.
- Брой
персонал І-ва
група:246 лица,

персонал
ІІ-ра група –
Вътрешни болести,
Инфекциозни
болести; Кожни и
венерически
болести; Нервни
болести;
Нефрология; Очни
болести; Педиатрия;
Трансфузионна
хематология,
Урология; Нуклеарна
медицина; Образна
диагностика; Обща
клинична патология.
Брой персонал ІІ-ра
група: лекари 49

персонал ІІІ-та
група – Спешна
медицина,
Ортопедия и
травматология,
Анестезиология и
ревматология,
Акушерство и
генекология,
Неонатология,
Хирургия,
Кардиология, УНГ,
Съдова хирургия
Брой персонал ІІІ-та
група - 62

Лимит за едно събитие на
50 000 лева
100 000 лева
150 000 лева
едно лице
Лимит в агрегат за срока на
100 000 лева
200 000 лева
300 000 лева
застраховката на едно лице
3.4. За всяко застраховано лице застрахователя издава застрахователен сертификат- при
поискване на застрахования. За напуснали и новопостъпили се актуализира информацията на
всеки 3 месеца преди плащане на всяка поредна вноска, като за новопостъпили медицински
персонал се носи отговорност от момента на постъпването на лицето до актуализацията, след
което се събира допълнителна премия за него. Съответно, при напускане, отговорността на
застрахователя е до 24,00ч. на деня на напускането. Изпълнителя се задължава да отрази
промяната с анекс към застрахователния договор / полица, като запази предложените при
сключване на застраховката тарифни ставки, на пропорционална база за остатъка от периода на
застраховката.
3.5. Щетимост: Преди 6 години има регистриран смъртен случай на родилка и дете. Делото
е на втора инстанция и до този момент, не е потвърдена вината на лекар. Има дело към лекар на
МБАЛ Габрово, за увреда и неправилно лечение на дете и претенция за 20000лв. към ЮЛ. Към
настоящия момент производството не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.
3.6. Самоучастие: до 5% от изплатеното обезщетение при всяка щета
3.7. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа
на 04.02.2018 г.
3.8. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения
се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер.
3.9. Начин на плащане застрахователната премия – на 4 вноски.
3.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

3.11. Прогнозна стойност на обособената позиция е 44 000 /четиридесет и четири хиляди/
лева без ДДС.
4. Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на
автомобилистите”
4.1. Покрити рискове: Съгласно /Изм.2011г/ от 11.06.2012г. задължителната застраховка
"Гражданска

отговорност

на

автомобилистите”

се

сключва

за

следните

минимални

застрахователни суми:
4.1.1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
4.1.2 За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на

пострадалите лица;
4.2. Застраховани обекти – 6 броя МПС (според Приложение №1).
4.3. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години.
4.4. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа
на деня посочен в Приложение №1.
4.5. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения
се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер.
4.6. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на
застрахователния договор.
4.7. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.
4.8. За всяко МПС да се издаде отделна полица.
4.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
4.10. Прогнозната стойност на обособената позиция е 1 300 /хиляда и триста/ лева без ДДС.
5. Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на МПС”
5.1 Застрахователно покритие:


Пожар, експлозия, природни бедствия: буря (ураган); удар от мълния; градушка; наводнение;
свличане или срутване на земни маси; удар от падащи предмети, сгради, летателни апарати,
дървета и клони и животни; тежест от естествено натрупване на сняг и лед;



Пътнотранспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за
движение по пътищата (ЗДП);



злоумишлени действия на трети лица включително удар с твърд предмет, пробиване,
надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с химически
активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на МПС.
Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго електронно оборудване; счупване на
заключващи устройства, антени, стъкла, вътрешно оборудване, оригинално монтирани
емблеми и лайсни, срязване или пробиване на гуми.
5.2 Териториална валидност: Територията на Р. България.

5.3 Начини за обезщетяване:
5.3.1 При обезщетяване на частични или тотални щети, ако има разсрочени вноски, те да
остават дължими към датата на падежа, без да бъдат предсрочно изискуеми.
5.3.2 При частични щети:
- Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в Доверен сервиз на
Застрахователя или по представени оригинални фактури с ДДС издадени от сервиз избран от
Застрахования (отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен при огледа
от представител на застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на
официалния сервиз за съответната марка МПС;
- Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени,
прилагани от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования
прилаганата методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка
„Каско” предварително;
- При обезщетяване на основание представени фактури за извършен ремонт или на база
експертна оценка, Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетението до 15
работни дни след представяне на всички изискуеми документи.
* Начини за обезщетяване, които се прилагат изцяло и само по избор на Застрахования.
5.3.3 При тотални щети:
- При щета, при която ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване
надхвърлят 70% от застрахованата сума (съгласно КЗ) на МПС, изчислени по проформа фактура от
доверения сервиз и ако застрахования изяви желание да запази владението върху увреденото
МПС. В този случай застрахователят изплаща обезщетението като от застрахователната сума на
МПС се приспадне стойността на запазените части, като размерът на обезщетението не може да е
по-малък от 70% от застрахователната сума на МПС.
5.4 Застрахователни суми: Застрахователните суми се определят от Застрахования
/Приложение№2/.
5.6 Застрахователна премия:
- Застрахователят следва да посочи конкретните тарифни числа и крайни цени в лева (BGN)
по групи МПС /съгласно Приложение №2/, като Застрахователя се задължава, ако не приеме
някоя от застрахователните сумите, изрично да го посочи в офертата си.
- Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и цени с включен 2% ДЗП, на
годишна база, валидни за срока на договора.
5.7 Допълнителни специални условия:
5.7.1 Признаване на разумно извършените разходи за спасяване, ограничаване и/или
намаляване щетите по МПС покрити по застраховка Каско, както и разходите за репатрирането му
на разстояния до 180 км., когато същото не е в движение. Застрахователят може да предложи
асистираща компания, която да извършва тези дейности като заплащането за тях се извършва
директно от застрахователя към асистиращата компания.
5.7.2 Застрахователя приема да изплаща обезщетения за щети, настъпили извън пътната
мрежа, при изпълнение на преки служебни задължения, при спазване на изискванията на
производителя за сигурност и безопасност на движението, и нормална експлоатация на МПС.
5.8. Застраховани обекти и вид покритие – 3 броя МПС (според Приложение №2).

5.9. Щетимост: през предходната година няма заведени щети.
5.10. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на деня посочен в Приложение №2.
5.11. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни
след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията
по основание и размер.
5.12. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на
застрахователния договор.
5.13. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.
5.14. За всяко МПС да се издаде отделна застрахователна полица.
5.15. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
5.16. Прогнозната стойност на обособената позиция е 3 000 /три хиляди / лева без включено
ДДС.
6. Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"
6.1. Застрахователна сума / Лимити на отговорност:


Лимит за едно място / увредено лице: 10 000 лв.

6.2. Застрахователни покрития:
6.2.1. Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили
вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до
момента на слизане от същото;
6.2.2 .Покрити са:
- Смърт от злополука;
- Трайна нетрудоспособност от злополука;
- Временна загуба на трудоспособност;
6.3. Териториална валидност: Територията на Р. България.
6.4. Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение:
- Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се
изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер;
6.4.1. При смърт: договорената застрахователна сума за едно лице / място;
6.4.2. При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на
процента загубена трудоспособност;
6.4.3. При временна загуба на трудоспособност:
- над 20 до 30 дни – 5% от застрахователната сума за едно лице/място;
- над 30 дни – 10% от застрахователната сума за едно лице/място;
6.5. Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и
крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП.
6.6. Застраховани обекти – 33 места (според Приложение №3).

6.7. Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години.
6.8. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа
на деня посочен в Приложение №3.
6.9. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на
застрахователния договор.
6.10. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.
6.11. За всяко СПС да се издаде отделна полица.
6.12. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
6.13. Прогнозната стойност на обособената позиция е 200 /двеста/ лева без ДДС.
7. Обособена позиция 7: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и
членове на управителни и надзорни съвети“
7.1. Покрити рискове:
Застрахователя ще покрие загубата, разходи свързани със съдебните разноски, разходи за
разследване и разходи за възстановяване на репутация, възникнали във връзка с Иск, предявен
във периода на застраховката.
7.1.1 Застрахователно събитие: По тази застраховка, Застрахователят ще обезщетява
Застрахования за Загубата на този Застрахован, произтичаща, от който и да е подлежащ на
принудително изпълнение Иск или Искове срещу този Застрахован, при условие че подобен Иск
(Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на
Застрахователя по време на Периода на застраховката или Периода на разкриване, ако такъв е
приложим, (до размера на лимита на отговорност, посочен в

Поръчката), за което и да е

действително или твърдяно Неправомерно действие от страна на Застрахования в качеството му
на Член на Надзорен съвет или Управителен съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен
директор, или Управител или Прокурист на Дружеството. Застрахователят изплаща авансово на
всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното решаване на подобен Иск.


По тази застраховка, Застрахователя възстановява обезщетения, изплатени на
Застрахован от Дружеството
По тази застраховка, Застрахователят възстановява на Дружеството Загуба, произтичаща, от

който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или Искове срещу Застрахования, при
условие че подобен Иск(Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е
надлежно докладван на Застрахователя през Периода на застраховката или Периода на
разкриване (ако такъв е приложим), за всяко действително или твърдяно Неправомерно действие
от страна на Застрахования, в качеството му на Член на Надзорен или Управителен съвет, или на
Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, Управител или Прокурист на Дружеството,
което Неправомерно действие е довело до Загуба за Застрахования, но само в случаите, когато и
до размера до който, Дружеството правомерно е обезщетило Застрахования за такава Загуба, по
силата на закон или договор (до размера на лимита на отговорност, уговорен между
Застрахователя и Договорителя и посочен в Полицата.
7.1.2.Застрахователно покритие и застраховани лица:

Застрахователя ще покрие загубата, загуба в резултат от административни глоби и санкции;
разходи за съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията,
възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на
разкриване (удължен период) (ако има такъв) от:
- Дружеството;
- Акционери/съдружници в Договорителя;
- Служители;
- Държавни органи;
- Ликвидатори на Договорителя;
- Бизнес партньори на Договорителя;
- Външни консултанти на Договорителя;
- Други трети лица,
7.2.1 Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски)
7.2.1.1 Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит на
отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които
произтичат от Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на
Застрахователя в рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е
приложим), като лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част от лимитът, а не е в
допълнение към лимита на отговорност за Периода на Застраховката.
7.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева.
7.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв.
7.3. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на
отговорност за Загубата.
7.4. Щетимост: Към текущия момент няма заведени искове и претенции.
7.5. Ретроактивен период – 3 година;
7.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа
на 11.03.2020 г.
7.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения
се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер.
7.8. Начин на плащане застрахователната премия – еднократно, при сключване на
застрахователния договор.
7.9. Самоучастия – според общите условия на конкретния участник.
7.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта,
поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
7.11. Финансовите отчети за 2017 и 2018г. са публично достъпни и може да си ги набавите
от Търговския Регистър – МБАЛ Габрово ЕИК 107507217.
7.12. Прогнозна стойност на обособената позиция е 2500 /две хиляди и петстотин/ лева без
ДДС.

За изготвянето на техническото

и ценовото предложение участниците могат да

направят оглед на място в лечебното заведение.
Огледи могат да се извършват всеки работен ден от: 10:00 до 12:00 часа, след
предварителна уговорка по телефона.
За контакти при извършване огледите от участниците:
Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки – Ръководител звено , тел: 0886 762424

III УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и
всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и което отговаря на условията,
посочени в ЗОП и обявените изисквания в указанията за участие.
1.2. Всеки участник може да представи само една оферта за една, няколко или всички
обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти.
1.3. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП
не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура, „Свързани
лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва
само в едно обединение.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в
офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за
участие или оферта.
1.7. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език.
1.8. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата
водещи до отстраняване на офертата.
Основанията по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП се декларират от лицата, които представляват
участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
1.9. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. За тази цел
участникът може да докаже, че:

а) погасил задълженията по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени.
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение.
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
1.10. В случай, че участникът е предприел мерки за доказване на надежност по чл.56 от ЗОП,
тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат доказателства в
подкрепа на същите. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки
и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
1.11.

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие и

съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на документи, описани в
настоящата Обява за участие.
1.12. В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе
изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се
предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с
оглед на вида и дела на участието.
В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или
консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.
Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално
заверено копие.
Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на договора;
 Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да
задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума;
 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата
от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора;
 Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между
участниците в обединението.
 Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/
консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на
горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на

офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на
описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.
Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията да имат
правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за
създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на
физически и/или юридически лица.
1.13. Освен в посочените в т. 1.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в
процедурата всеки участник, който е представил оферта, която не отговарят на предварително
обявените условия на Възложителя;
1.14. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела на поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще
изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.
1.15. Участниците могат да се позовават и на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние и техническит еспособности.
Когато участникът разполага с ресурсите на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техният капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване. Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то
не отговаря на някое от горните условия.
IV. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР
С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните
изисквания за допустимост по отношение на участниците с цел установянаве на възможността им
за изпълнение на поръчката. При участие на обединеня, които не са юридически лица,
съотвествието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от
лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
1. Минимални изисквания за годността /правоспособността/ за упражняване на
професионална дейност съгласно ЗОП:
1.1 Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган

/КФН/и валидни към датата на подаване на офертата: - лиценз / разрешение за извършване
на застрахователна дейност; - лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят
информация с посочване на валидни: лиценз / разрешение за извършване на застрахователна
дейност; лиценз / разрешение за съответния вид застраховка или еквивалентен документ от
правоимащата институция/организация по месторегистрация на участника, удостоверяващ
възможността за упражняване на застрахователна дейност на територията на Република
България в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т.
„тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ –
там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя
информация.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1 освен в случаите, когато
информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
2. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние:
2.1. Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и
финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
3.1. Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за технически и
професионални способности по смисъла на чл.63 от ЗОП.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Класирането на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя ще се
извърши въз основа на икономически най-изгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП,
определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена», на основание чл.
70, ал.2, т.1 от ЗОП за обособенипозиции № 1,2, 4, 5, 6, 7.
За опособена позиция № 3 - Възложителя ще се извърши въз основа на икономически
най-изгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, определена въз основа на избрания
критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/ цена», на основание чл. 70, ал.2,
т.3 от ЗОП
Оценката се извършва по следната формула:
КОФ = 70хИО% +30 х ПС% където
КОФ – комплексна оценка на офертата
ПС - процент самоучастие от една претенция
ИО – икономическа оценка на офертата
Оценката по всеки от критериите се извършва, както следва:
1. Критерий Процент на самоучастие от всяка претенция
Оценката на критерия ПС се определя по формулата:

ПС 

ПС мин
х100
ПСсъотв.

където:
ПС

min

- най – ниския предложен от участниците процент на самоучастие от всяка една

претенция
ПCсъотв – предложения процент самоучастие.
Забележка: Процентът самоучастие от всяка една претенция не може да бъде повисок от 5%.
2. Критерий – ИО
Оценката на критерия ИО се определя по формулата:

ИО 

Ц мин
х100
Цсъотв.

Където Цсъотв е предложената цена за позицията в лева с ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена цена за позицията, в лева с ДДС съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
VІ. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.
VІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30
(тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.
VІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев
Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 13.01.2020г.
В случай, че до 16:30 часа на 20.01.2020 г не са получени най-малко три оферти за всяка
обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на
17.01.2020 г.
IХ. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат
отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 14.01.2020 г. от 10:00ч. в заседателната
зала (библиотеката).
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни
упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които
се извършва отварянето.
В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП
отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на20.01.2020г. от
10:00 ч. в заседателната зала (библиотеката).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА
ОФЕРТАТА
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се
представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в
настоящите указания.
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в обявата за
участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация,
изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на
Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази обява, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на
участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до
отстраняване на този участник от участие в процедурата.
Всеки участник може да представи само една оферта за

една, няколко или всички

обособени позиции. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да представя самостоятелна оферта.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на
обявените в обявата, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с
варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е
посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация за това обстоятелство.
Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е
чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица,
документите, които са представени на чужд език се представят и в превод на български, а само в
изрично посочените в документацията случаи, документите се представят в официален превод на
български език.
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен
подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.
2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
2.1. Място и срок за подаване на оферти
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от
участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р
Илиев Детския” № 1, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 ч., в срока определен в раздел VІІІ.
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи
нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на
офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се

ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.
Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на
пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1.

наименованието

на

кандидата

или

участника,

включително

участниците

в

обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които
се подават документите: „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“
АД по седем обособени позиции“
Обособена позиция № ……………………………………
4. Получател: МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1
2.3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП.
2.4. Приемане на оферти / връщане на оферти
2.4.1. За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в
който се отбелязват:
1. подател на офертата или заявлението за участие;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо.
2.4.2. При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката по чл.
47, ал. 2 от ППЗОП се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на
приносителя се издава документ.
2.4.3.Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
2.4.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за
участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те
се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите
лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.
2.3.1.
2.4.5. В случаите по т 2.4.4. не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от
лица, които не са включени в списъка.
2.4.6. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на
комисията по чл. 97, ал.1 от ППЗОП за което се съставя протокол с данните по т.2.3.1. Протоколът
се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
2.5. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) календарни
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да
удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като
несъответстваща на изискванията.
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:
Всички документи се поставят в опаковката с офертата. Опаковката трябва да
съдържа следните документи:
1. Оферта, съдържаща данните на участника – попълнена по ОБРАЗЕЦ № 1
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо,
поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
3. При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с
гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При участник
обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника копие с гриф
„Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
4. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с
подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – ОБРАЗЕЦ №2;
5. Декларация по чл.192,ал.3 от ЗОП; - ОБРАЗЕЦ №3
Декларацията по чл.192, ал.3 от ЗОП се представя от участника, от подизпълнителите и
членовете на обединението /когато е приложимо/
Основанията в декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника/кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът
се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
6. Техническо предложение съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, ако

не е

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
б) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно ОБРАЗЕЦ № 4 - – подават се толкова
Предложение за изпълнение на поръчката за колкото обособени позиции участникът участва.
в ) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно ОБРАЗЕЦ № 5, приложен към
настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

7. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носигел) – ОБРАЗЕЦ № 6
подават се толкова образци -Предлагани ценови параметри за колкото обособени позиции
участникът участва.
Ценови предложения над финансовия ресурс на възложителя за съответната
обособена позиция няма да бъдат допускани до класиране, като съответният участник ще
бъде отстранен от участие в процедурата.
Указания: Предложената цена /застрахователна премия/ трябва да включва всички
допълнителни разходи за сключването на застраховките, като маркировки, огледи и други
изисквани от застрахователя, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл.10 от Закона за
данъка върху застрахователната премия. Предложената цена следва да е с точност до втория
знак след десетичната запетая.
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.

Договорът за обществената поръчка ще бъде сключен след избиране на изпълнител,

по предоставен към настоящата документация проект на договор. Неговото изменение се
допуска:
– в случаите по чл.116 т.2-6 от ЗОП
- На основание чл.116, т.1 от ЗОП - При намаление на договорените единични цени
и/или процент отстъпка в полза на възложителя.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
1.

Всички действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура

следва да бъдат обективирани в писмен вид.
2.

Обменът на информация, може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път,

при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез
комбинация от тези средствапо избор на Възложителя.
3.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждането на процедурата за

възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите.
4. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действещи нормативни актове, свързани с предмета на
обществената поръчка.

Дата:………………2020 г.

Д-р Нели Савчева
Изпълнителен директор на
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово

