АОП

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:'^

............... I . 0 . . 7 Z . . .2018 г.

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00042
Адрес: гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Венцислав Георгиев и Надя Захариева
Телефон: +359 887662722; +359 29409578;
E-mail: mail@intitc.govennnent.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет па поръчката: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство |на
транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховки „Автокаско”,
1,Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност 1на
автомобилистите”.
II

Кратко описание:
|1
Застраховане на 23 (двадесет и три) броя автомобили на възложителя, подлежащи на застраховане
със застраховки „Автокаско“, „Злополука на лицата в МПС“ и „Гражданска отговорност“ |на
автомобилистите“, с параметри, подробно описани в Приложение № 1 - „Техническа
спецификация на автомобилите, ползвани от МТИТС“, която е неразделна част от обявата |В
спецификацията се съдържат техническите данни на всеки автомобил, като марка, година на
производство, обем на двигателя, брой места и др.
Срокът на застраховките е както следва:
1. За застраховка „Автокаско”. съгласно раздел VII от Приложение № 1 - Техническа
спецификация е:
• Позиции от № 1 до№ 20 - от 00:00 ч. на 01.01.2019 г. до 24:00 ч. на 31.12.2019 г.;
• Позиции № 21, 22 и 23 - от 00:00 ч. на 19.04.2019 г. до 24:00 ч. на 31.12.2019 г.
2. За застраховка ..Злополука на лицата в МПС”, съгласно раздел VII от Приложение № 11 Техническа спецификация е:
• Позиции от№ 1 до № 20 - от 00:00 ч. на 01.01.2019 г. до 24:00 ч. на 31.12.2019 г.;______
1

• Позиции № 21, 22 и 23 - от 00:00 ч. на 19.04.2019 г. до 24:00 ч. на 31.12.2019 г.
3. За застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите”, съгласно раздел VII о
Приложение № 1 - Техническа спецификация е:
• Позиции от № 1 до № 18 - от 00:00 ч. на 01.01.2019 г. до 24:00 ч. на 31.12.2019 г.;
• Позиция № 19 - от 00:00 ч. на 19.11.2019 г. до 24:00 ч. на 18.11.2020 г.
• Позиция № 20 - от 00:00 ч. на 23.12.2019 г. до 24:00 ч. на 22.12.2020 г.
• Позиции № 21, 22 и 23 - от 00:00 ч. на 01.04.2019 г. до 24:00 ч. на 31.03.2020 г.
ОТТПИЯ: Към момента на публикуването на настоящата обява за събиране на оферти, по
открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на седем броя МПС има
определен изпълнител. Предстои сключване на договори. Седемте автомобила ще бъда|
застраховани с всички видове застраховки при покритие на посочените в Техническата
спецификация рискове.
|
Опцията ще се реализира чрез сключването на допълнително споразумение (анекс) към
договора за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Място на извършване: гр. София
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., безДЦС): 60 000,00 (шестдесет и пет хиляди)
лева с включена Опция с прогнозна стойност 20 000,00 (двадесет хиляди) лева._____________
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
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:
1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Доказва се с декларация по образец - Приложение № 5.1 и № 5.2.
2. Участниците следва да имат право да участват в процедури съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
! Доказва се с декларация по образец - Приложение № 6.
3. За участниците да не са налични обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Доказва се с декларация по образец - Приложение № 7
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участниците да притежават валиден Лиценз/Разрешение за извършване на дейност по
застраховане, с обхват, съответстващ на предмета поръчката, издаден по условията на чл. 28 и чт.
29 от Кодекса за застраховането или еквивалентен документ за извършване на дейност по
застраховане, съгласно законодателството на страната в която, участникът е установен.
Доказва се чрез декларация по образец - Приложение № 8.
Ì При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП при сключване на договор
избраният изпълнител, следва да се представи заверено актуално копие от лиценза.
Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изискване.
Технически н професионални способности:
Възложителят не поставя изискване.
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____________________________________________________
Q Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
_______________________________
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

i

I

[X] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[]: Ниво на разходите
[]! Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо
Име: [Ki е показател за оценка на сумата от общите стойности на застрахователните премии за
застраховки „Автокаско”, „Злополука на лица в МПС” и „Гражданска отговорност” на
автомобилистите” в лева)
Тежест: [ 40 ]
Име: [Кг е показател за оценка на сумата от застрахователните суми/лимити на автомобилите]
Тежест: 130 ]
Име: [К3 е показател за оценка на сумата от общите стойности на застрахователните премии зк
застраховки
„Автокаско”, „Злополука на лица в МПС” и „Гражданска отговорност” Hi
автомобилистите” в лева при Опция!
Тежест: [ 30 ]
0ценката(0) на офертите се извършва по формулата
О = Kix40 + Кгх30+ КзхЗО с максимална стойност 100 точки, където:
Khl, Кп2 и К„3 са оценките на п-тия участник съответно по показатели Ki, Кг »Кз.
Минимапна предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки
:
|

Предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки
от n-тия участник
Предложена сума от застрахователните суми/лимити на всички автомобили от п-тия участник
Максимална предложена сума от застрахователните суми/лимити на всички автомобили

!
Минимапна предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки при
Опция
КьЗ=---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;
Предложена сума на общите стойности на застрахователните премии за трите застраховки от п-тия
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)
1/2018 г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.12.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

I
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)
./11/2018 г.
Час: (чч:мм) 14:00 ч.
Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на
комисията в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, у л .,Дякон Игнатий” № 9-11._________________________________________
Информация относно средства от Бвропейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

3 Ì

Друга информация (когато е приложимо):
I. Приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката- образец;
Приложение № 3 - Ценово предложение - образец;
Приложение № 4 - Проект на договор;
Приложение № 5.1 и 5.2 - Декларации съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - образци;
Приложение № 6 - Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с|
ружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици - образец;
Приложение № 7 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ 4|
образец;
Приложение № 8 - Декларация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 28 от Кодекс за
застраховането - образец.
II. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и трябва да съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - свободен
текст;
2. Декларации, попълнени по приложените образци - Приложение № 5 . 1 и № 5.2 и
Приложение № 6, Приложение № 7, Приложение № 8;
3. Техническо предложение - Приложение № 2;
4. Ценово предложение - Приложение № 3.
Ш . Офертата се предава в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на МТИТС, гр|
София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до датата за получаване
на офертите. Върху запечатаната непрозрачна опаковка да бъде надписано името на участника й
координати за обратна връзка, както и наименованието на поръчката.
,
IV. В случай, че са подадени по-малко от три оферти, срокът за подаване на оферти ще бъде
удължен с 3 дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.
! V. При подписването на договора, определеният за изпълнител участник представя
документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП и списък на доверените сервизи._______________________
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) .4 $ ...... /11/2018 г.
/ 1/11

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ
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Длъжност: Главен секретар на Министерството 111%^г1^ш^<1^ю|(мацион ни’ге технологии и
съобщенията, упълномощен със Заповед № РД-08:4 { 3 $ £ ' i ^ 2 | ì на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщеният

