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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92 00 2165 от дата 07/05/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
гр. Несебър , ул. " Еделвайс " № 10
Град
Пощенски код
Несебър
8230
Място/места за контакт
Телефон
Отдел Правен
0359554 29343
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Отдел Правен
E-mail
Факс
op_nesebar@abv.bg
0359554 29362
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
«Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за
нуждите на Община Несебър по самостоятелно обособени позиции»
Обособена Позиция №1:
Застраховане на движимо и недвижимо имущество по приложен опис,
собственост на Община Несебър
Обособена Позиция №2:
Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община
Несебър, посочени и индивидуализирани в приложен списък Застраховка «Каско на МПС»
Обособена Позиция №3:
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Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община
Несебър, посочени и индивидуализирани в приложен списък Застраховка «Гражданска отговорност на автомобилистите»съгласно чл. 249, т.1 от КЗ
Обособена Позиция № 4
Застраховка «Злополука на местата» - броят на местата в
моторни превозни средства, собственост на Община Несебър са
посочени и индивидуализирани в приложените списъци
Обособена Позиция №5
Застраховки Задължителна «Трудова Злополука» на
служители на Община Несебър по списъчен състав

работници и

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
66000000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
периодична услуга , в зависимот от нуждите на Община Несебър и
второстепенните разпоредители на общината
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
При подаване на офертата участниците трябва да представят:
1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият;
3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП;
4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.2, т.1,
т.2, т.3 и т.4 от ЗОП;
5. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП;
6. Лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета
на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден
за срока на валидност на офертата – копие, заверено от участника
7. Ценово предложение за всяка обособена позиция,
по която участват.
8. Общи условия за застраховане, които да бъдат
валидни за целия застрахователен период.
9.Предложение за изпълнение на услугата за всяка
обособена позиция, по която участват.
По настоящата поръчка може да кандидатства всяко лице, както и
обединения от лица, което притежава Лиценз за извършване на
застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от
Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на
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офертата.
Документация по процедурата може да се получи всеки работен ден
от 8.30 до 16.30 часа , в отдел « Правно обслужване « , до
обявеният краен срок за получаване на оферти .
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценяването на офертите се извършва по критерия „Икономически
най-изгодна оферта”, съобразно изготвената методика за оценка на
офертите ,съдържаща се в документацията по
процедурата .Документация по процедурата може да се получи всеки
работен ден от 8.30 до 16.30 часа , в отдел « Правно обслужване
« , до обявеният краен срок за получаване на оферти .
Срок за получаване на офертите
Дата: 16/05/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Документация по процедурата може да се получи всеки работен ден
от 8.30 до 16.30 часа , в отдел « Правно обслужване « , до
обявеният краен срок за получаване на оферти .

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/05/2013 дд/мм/гггг
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