АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 521/19.03.2020 г]

Възложител: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00748
Адрес: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1
Лице за контакт (може и повече от едно лица):Милена Йорданова – Икономист обществени
поръчки Ръководител звено
Телефон: 066 800638
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р
Тота Венкова“ АД по една обособена позиция“
Кратко описание: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ АД по една обособена позиция“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от
настоящата обява.
Обособена позиция 1 – Застраховка „Групова Рискова Живот”

Място на извършване: МБАЛ Габрово
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 5 500,00 лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да []Не
Номер на обособената позиция: 1
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Наименование: Обособена позиция 1: Застраховка „Групова Рискова Живот”

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 700 /седем хиляди и седемстотин/ лева без ДДС.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: 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.
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.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 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

застрахователна дейност;

на

валидни:

лиценз

/

разрешение

за

извършване

на

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.

Икономическо и финансово състояние: няма
Техническите възможности: няма

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
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защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
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
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.03.2020 г.

Час: (чч:мм) 16:30 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.04.2020 г

Час: (чч:мм) 16:30 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.03.2020 г 09:30 часа
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
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.

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 [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

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;
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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 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.
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.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 19.03.2020

MINKO TSVYATKOV
Възложител MIHOV
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