
А О П 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:.....J?......... /..<?!?»й52018г

(Ах ^ - &5-ПЧ / cq.cS-Ло1%г Л ь

Възложител: ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00830
Адрес: гр.София, ул.Михалаки Ташев №2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): М.Михайлова
Телефон: 02 4470245
E-mail: ob-porachki@lagb.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги
Предмет на поръчката: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ 
„Света София” ЕАД за срок от една година”

Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на
застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ «Света София» ЕАД за срок от една година. 
Поръчката е разделена на шест обособени позиции, подробно описани в обявата и 
документацията за участие.

Плащанията за изпълнение на поръчката ще бъдат извършени от Възложителя на четири 
равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния договор. 
Плащанията ще се извършват в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на 
падеж.

Застрахователните обезщетения ще се изплащат по предложение на участника в срока, 
определен в общите условия на Застрахователя за съответната обособена позиция, но не повече 
от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, 
доказващи претенцията по основание и размер. Всички обезщетения ще се изплащат по банкова 
сметка на Възложителя.

Взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно събитие, както и 
условията по давност, подсъдност и регресен иск ще се определят съгласно Кодекса за
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застраховането и общите условия по застраховката предложени от Застрахователя.
Мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на застрахователни 

събития са свързани с: изградена в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД система е 
охранителна техника за видеонаблюдение и контрол на достъп до част от отделенията, чрез 
ел.отваряне на вратите с чип; наличие на физическа, невъоръжена охрана на сградата, както и 
пропускателен режим с бариера за достъп в дворното пространство на болницата; поддържане в 
изправност на пожарогасители в съответствие с изискванията за пожарна и аварийна 
безопасност; наличие на пожароизвестителна система.

Място на извършване: Застрахователната защита е на територията на Република България. По 
отношение на обособена позици №6, застрахователната защита е на територията на Република 
България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и 
Швейцария.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 39 400 лв /тридесет и девет хиляди и 
четиристотин лева1

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: „Застраховка на имущество”

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 300,00 лв.
Номер на обособената позиция; 2

Наименование: „Задължителна професионална отговорност на медицинския 
персонал“ и “Професионална отговорност на лечебното заведение”

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 28 500,00 лв._________________________________________
Номер на обособената позиция: 3

Наименование: „Застраховка злополука на лекари и медицински персонал при или по 
повод на изпълнение на служебните им задължения“

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 000,00 лв.________________________________________
Номер на обособената позиция: 4

Наименование: „Обща граящанска отговорност за юридически лица”

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 500,00 лв.
Номер на обособената позиция: 5

Наименование: Застраховка „Пълно автокаско”

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС) : 600,00 лв.
Номер на обособената позиция: 6

Наименование: Застраховка „Задължителна граясданска отговорност на 
автомобилистите”

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 500,00 лв.___________________________________________
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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: Възложителят отстранява от участие в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка участник, в случаите по чл.54, ал. 1, т. 1 -  5 и т.7 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците следва да 
притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и 
лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, за която участват издадени от компетентен 
орган -  копие заверено с подпис и печат на участника.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма поставени изисквания.

Технически и професионални способности: Възложителят няма поставени изисквания.

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 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] 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: [ ]

[ ] Тежест: [ |

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17/05/2018 Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 16/09/2018 Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18/05/2018, 10,00ч

Място на отваряне на офертите: сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София, 
ул.Михалаки Ташев №2, четвърти етаж. зала „Рапортна”.
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка е проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): Към настоящата обява за събиране на оферти е 
публикувана и документация за участие, в която подробно са описани предмета на поръчката, 
изискванията към участниците и указанията за подготовка и представяне на оферти. 
Документацията съставлява неразделна част към настоящата обява._______________________
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