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Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

�Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси�1�(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Община Велико Търново Национален регистрационен номер: 000133634

Пощенски адрес: пл. Майка България №2

Град: Велико Търново код NUTS: BG321 Пощенски код: 5000 Държава: България

Лице за контакт: Теодора Минкова, Милена Курдова Телефон: +359 62619229/ +359 62619251

Електронна поща: mop_vt@abv.bg Факс: +359 62619251

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/440

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

������
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на

обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация�

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк

безплатен достъп на: (URL)

(URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/440

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=747443&mode=view

1 от 10 31.8.2016 г. 16:25



Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)

електронно посредством: НЕ��

Официално наименование: Община Велико Търново, Общински център за

услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико

Търново

Национален регистрационен

номер: 000133634

Пощенски адрес: пл. Майка България №2

Град: Велико Търново код NUTS: BG321 Пощенски код: 5000 Държава: България

Лице за контакт: Иво Лазаров
Телефон: +359

62619108

Електронна поща: mop_vt@abv.bg Факс: +359 62619251

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-

na-kupuvacha/440

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е

неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ�(URL):

I.4) Вид на възлагащия орган�

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност�

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на

Община Велико Търново” по обособени позиции.
Референтен номер:�2

II.1.2) Основен CPV код: 66510000������Допълнителен CPV код:�1�2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по

обособени позиции:

Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на

Община Велико Търново, по заявка;

Позиция №2 - Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на

финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по

„Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), след

възлагане”.
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II.1.5) Прогнозна обща стойност�2

Стойност, без да се включва ДДС: 131500������Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

да

Оферти могат да бъдат подавани за:

само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: НЕ��

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени

позиции:: НЕ

II.2) Описание�1

II.2.1) Наименование:�2 Услуга по застраховане на сгради и материални

активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка

Обособена позиция

номер:�2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове�2

Основен CPV код:�1 66510000������Допълнителен CPV код:�1�2

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:�1 BG321

Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново

II.2.4) Описание на обществената поръчка:�(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или

указване на потребности и изисквания)

Услугата включва застраховане на сгради след възлагане в писмен вид.

Застраховането включва застрахователно покритие най-малко на следните рискове:

пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара) - основно покритие, включително

умишлено предизвикан пожар, гръм/мълния, имплозия, експлозия, буря, ураган,

градушка, проливен дъжд, наводнение, земетресение, свличане или срутване на

земни пластове, увреждане от действието на подпочвени води, паднали дървета и

клони вследствие на природни бедствия, натрупване на сняг и лед, авария на

водопроводи, канализационни и паропроводни инсталации, необходими разноски

(извършените разходи за почистване и ограничаване на размера на щетите в

резултат на настъпило покрито по тази застраховка събитие).

На застраховане ще подлежат, след възлагане, и материални активи, намиращи се в

съответната сграда, като за тях ще се иска застрахователно покритие на най-малко

следните рискове: - щети вследствие на пожар, вкл. последиците от гасенето на

пожара), удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат, части от него или

товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение,

тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета,

клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода,

земетресение и злоумишлени действия на трети лица, късо съединение или токов

удар, и кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, вандализъм.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

�

Критерий за

качество:�1�2�20 ДА

Име: КП – качествен показател - срок за изплащане на

застрахователното обезщетение (в календарни дни).����Тежест: 40%

Цена Тежест:�21 60%

�

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 111500������Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 18 месеца

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити

процедури)

Очакван брой кандидати:

или�Предвиден минимален брой: �/�Максимален брой:�(2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание�1

II.2.1) Наименование:�2 Услуга по застрах. на имущ-во по дог. за отпускане

на фин. помощ по мярка 223 „Първонач. залесяване на неземед. земи”

по „Прогр. за развитие на селските райони за пер. 2007–2013 г.”

(ПРСР), след възл.

Обособена

позиция номер:�2

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове�2

Основен CPV код:�1 66510000������Допълнителен CPV код:�1�2

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:�1 BG321

Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново

II.2.4) Описание на обществената поръчка:�(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или

указване на потребности и изисквания)

В предмета на позицията се включва застраховане на имущество по договор за

отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на

неземеделски земи” по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 –

2013 г.” (ПРСР), след възлагане. Имуществото, обект на застраховане е 339,04 дка

с широколистни култури. Насаждения: Широколистни видове.

Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване,

измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

�

Критерий за качество:�1�2�20 НЕ �

Цена Тежест:�21

�
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II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 20000������Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 18 месеца

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити

процедури)

Очакван брой кандидати:

или�Предвиден минимален брой: �/�Максимален брой:�(2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:

Услугата по застраховане по позиция №2 ще бъде възложена по реда на съответната

й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на

договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от

ЗОП. Възлагането на посочената позиция е с цел необходимостта от реализиране на

предвидените дейности в кратък срок.

�Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация�

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в

професионални или търговски регистри�

Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията

за финансов надзор за извършване на дейност, свързана със застраховане.

Застраховател от друга държава членка, получил лиценз за извършване на

застрахователна дейност от съответния компетентен орган на държавата членка по

произход на застрахователя, може да извършва дейността, за която му е издадено

разрешението, на територията на Република България при условията на правото на

установяване или на свободата на предоставяне на услуги, съгласно чл. 48 от

Кодекса за застраховането. Участникът декларира това в Част ІV, раздел А от ЕЕДОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние�

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и

финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2
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III.1.3) Технически и професионални възможности�

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да представи информация за услугите, които са идентични или

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и

получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Част ІV, Раздел В,

т.1 б от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с

тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на

офертата.

Представя се доказателство за извършена услуга/и със сходен предмет:

застрахователни услуги.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки�2

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на

лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката�2

III.2.1) Информация относно определена професия�(само за поръчки за услуги)

Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253

– 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. 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 възложителя и на участника, или

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението

е по акт, който не е влязъл в сила;

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:

НЕ

�Раздел IV:Процедура�

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание

Ускорена процедура: НЕ

Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ

��

��Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение:�2

��В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=747443&mode=view

6 от 10 31.8.2016 г. 16:25



IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ

Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация�

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 21/09/2016�(дд/мм/гггг)���Местно време: 17:00�(чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата: ���

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1��BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:

или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 27/09/2016�(дд/мм/гггг)���Местно време: 11:00 (чч:мм)

Място:

Сградата на Община Велико Търново

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и

представители на средствата за масово осведомяване.

�Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане�

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:�2
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След 18 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане�

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ

Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация�2

продължава от III.2.2 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5

ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на

основания

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че

при

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и

чл. 301 –

305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен

орган,

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е

установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника,

членовете

на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да

упражняват

контрол при вземането на решения от тези органи.9. Точка 3 не се прилага, когато

размерът на

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто

от сумата

на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Освен на основанията по чл. 54 ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в

приложение № 10 към чл.115 ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

На основание чл.47, ал.4 ЗОП посочвам, че информация:

- относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки може да бъде намерена от

Национална агенция за приходите;

- относно опазване на околната среда от може да бъде намерена от Министрество на

околната среда и водите;

- относно закрила на заетостта и условията на труд може да бъде намерена от

Министерство на труда и социалната политика.

Прогнозната стойност на позиция №1 е в размер на 111500 лв. без ДДС.

Определеният за изпълнител предоставя гаранции, които да обезпечат изпълнението на

договора или авансово предоставените средства, в приложимите случаи. Гаранцията,

обезпечаваща изпълнението на договора e в размер 2% от прогнозната му стойност в

размер на 111 500 лв. Гаранция за изпълнение ще се изисква и в случай когато се

извършват допълнителни услуги (опции - количества и/или дейности) по договора.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е до размера на

тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса (в

приложимите случаи).

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=747443&mode=view

8 от 10 31.8.2016 г. 16:25



2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване�

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация�2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до

Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по

чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението

за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби�2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/08/2016�(дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и

на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
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11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за

участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е

покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,

представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се

използва

Обявление за поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=747443&mode=view

10 от 10 31.8.2016 г. 16:25


