
П О К А Н А 
 

ОТНОСНО: Публична покана за подаване на оферта 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана 

да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “Слючване на 

застраховки през 2012 и 2013г: "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА 

АВТОМОБИЛИСТИТЕ", "КАСКО", "ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА 

НА МЕСТАТА В МПС", ЗАСТРАХОВКА "ИМУЩЕСТВО" на сгради на 

Университета. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И АДРЕС, НА КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   

ПУ „Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24 

Тел.: 032 625552, 0888442676,E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: /032/261 226 

Лице за контакт : Румен Киров – помощник ректор 

 

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: УСЛУГИ 

 

         ПРЕДМЕТ: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПРЕЗ 2012 И 2013Г: 

"ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ", "КАСКО", 

"ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС", 

ЗАСТРАХОВКА "ИМУЩЕСТВО" НА СГРАДИ НА УНИВЕРСИТЕТА. 

 

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Застраховките се сключват през 2012 и 2013г, до 7 дни преди изтичане на 

действащите застрахователни договори.   

 

3 . УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

3.1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото 

е налице някое от следните обстоятелства: 

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК; 

 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; 

б/ обявен в несъстоятелност; 

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 



г/ при когото лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

д/ който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай 

че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил 

дейността си; 

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. 

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

3.2. Участникът трябва да притежава Лиценз /разрешение за извършване на 

застрахователна дейност, издадено от компетентен орган и допълнителен лиценз/ако има 

такъв за съответния вид застраховка,предмет на поканата. 

 

4. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предвиденият финансов ресурс, е в размер до: 35000 /тридесет и пет хиляди 

лева/ лева, без включен ДДС. 

Финансирането е осигурено от собствения бюджет на ПУ «Паисий Хилендарски». 

Начинът на плащане се урежда подробно във всеки застрахователе договор.  

 

5. ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ  

 

5.1. Заверено копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 

23 от ЗТР. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения,  документът/ите за регистрация се представя в официален превод. 

Ако участникът е обединение,  документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 

5.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” – 

„д”, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения 

към настоящата документацията образец (Приложение № 2) в съответствие с чл. 47, ал. 4 

от ЗОП.  

5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, 

т.1, т. 2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП – подписва се и се подпечатва приложения към 

настоящата документация образец (Приложение № 3), в съответствие с чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП. 



5.4. Лиценз /разрешение за извършване на застрахователна дейност, издадено от 

компетентен орган и допълнителен лиценз/ако има такъв за съответния вид 

застраховка,предмет на поканата. 

 

5.5. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА съдържаща пълно описание на предлаганите 

застраховки и покритите по тях рискове. Към техническата оферта задължително се 

прилагат и действащите общи условия по предлаганите застраховки. 

Възложителят допуска възможност за представяне на варианти в офертите. 

Валидността на офертата следва да е минимум 360 календарни дни от крайния 

срок за получаване на офертите. 

5.6.  ЦЕНОВА ОФЕРТА за всяка застраховка. Цените следва да бъдат представени 

в лева без вкл. ДДС. Цените за изпълнение на поръчката да включват всички преки и 

непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. 

Възложителят извършва плащане съгласно условията на застрахователните договори.  

 

6. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 

критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. 

 

7. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПОКАНАТА 

ЗА УЧАСТИЕ: 

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт 

на Възложителя – www.uni-plovdiv.bg  

 

8. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

Офертите трябва да бъдат подадена на български език, така че да бъдат получени 

преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата.  

Очакваме Вашите оферти в срок до 16:00 часа на 20.12.2012., на адрес гр. Пловдив, 

ул. “Цар Асен” №24.  

В рамките на валидността на офертата ще Ви уведомим дали приемаме Вашата 

оферта или сме възложили поръчката на друг участник, който е предложил по-

благоприятни условия. 

Приложения: 

1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, 

т.2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП. 

   2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т. 

2а, т.3 и т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП. 

3. Списък на автомобилите на ПУ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» и валидност на 

застраховките им. 

4.  Списък на сградите на ПУ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» и валидност на 

застраховките им. 

 

  

                Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“: ……………………. 

  /доц.д-р З.Козлуджов/ 

 

 

http://www.uni-plovdiv.bg/

