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BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора

Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062

619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 321, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.

Услуги

"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново", по

позиции: - Позиция 2 – Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на

автомобилистите, Сключване на застраховки "Каско" , Застраховане на лица със
застраховка „Злополука” на пътниците.

66500000, 66514110

Описание:

Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове 
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства 

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново, по

позиции, съгласно конкретните потребности. ДДС.Застраховките ,включени в

обхвата на позиция 2 се извършват след възлагане .

Община Велико Търново

BG321
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изпълнението на обществената поръчка да се спазва Кодексът за застраховането
и действащата нормативна уредба, касаеща предмета на поръчката. Участниците

представят предлаганите от тях Общи условия за застраховката/ите от съответната

позиция. Участниците представят заверено копие на Лиценз/разрешение за

извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховавнето с

предмет, съответстващ на предмета на позицията, за която участват.

Икономически най-изгодна оферта

Съгласно приложение 1

12/09/2012 17:00

НЕ

Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави

предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и
др. данни, съгласно образец: декларация за административни данни; 2. Саморъчно

подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно
образец. Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца; 3.

Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съгласно
образец; 4. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два / месеца, считано
от крайния срок за получаване на офертата; 5. Срок за застраховане след направена

заявка /в календарни дни/; 6. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/
сума от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното

събитие /в календарни дни/; 7. Предлагани от участника Общи условия за
застраховката/ите от съответната позиция /заверено копие/; 8. Участниците

представят заверено копие на Лиценз/разрешение за извършване на застрахователна
дейност съгласно Кодекса за застраховането с предмет, съответстващ на позицята, за

която подават офертата; Ценово предложение следва да съдържа: - Предлагано
възнаграждение, както следва: за позиция 2: Застрахователна премия съгласно

приложение 2; Тарифна ставка за застраховка „Каско” /в %/ , съгласно приложение 3 ;
Тарифна ставка за застраховка „Злополука” на пътниците /в %/ съгласно приложение
4; Ако застрахователната премия се определя от тарифа, методика и др. подобни на

Застрахователя, същата се прилага. Представената информация трябва да сочи ясно и
недвусмислено начина и правилата за определяне на застрахователната премия.

Участниците посочват условията и начините за плащане на премиите, брой на
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

вноските;"Бонуси" и "Привелигировани условия" и др. предложения от
застрахователя в полза на Възложителя, и др - Начин на плащане: по банков път, с

платежно нареждане в български лева; Копия на документи представени към
офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис

и свеж печат на участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация
на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико Търново,

пл.Майка България № 2. Образците към настоящата покана са на разположение на
участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на

обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната
покана на интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез уведомяване на

участниците в писмен вид. Съдържанието на офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от

настоящата публична покана. Преди сключване на договор класираният на първо
място учасник представя следните документи: - документи, издадени от компетентен

орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - декларации за липсата
на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от Община В. Търново за липса на

задължения.

12/09/2012


