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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00193

Поделение: ТУ-София

Изходящ номер: 04-00-276 от дата 29/10/2015

Коментар на възложителя:
"Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Технически университет - София

Адрес
бул. Климент Охридски № 8

Град Пощенски код Страна
София 1000 Р България

Място/места за контакт Телефон
гр. София, бул. Кл. Охридски № 8, 
учебен блок № 1, ет. 3, каб. 1335
-А. 

02 9652540

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гинка Петрова - юрисконсулт, отдел Обществени поръчки

E-mail Факс
zop@tu-sofia.bg 02 8633215

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.tu-sofia.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://zop.tu-sofia.bg/zopProcedures/84

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е “Застраховка на дълготрайни материални 
активи (ДМА) на ТУ-София и на изнесените звена”, който включва 
имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно 
оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар на 
ТУ-София и изнесените звена, разпределен както следва: •“ТУ-София - 
Ректорат, Клуб ресторант, УЕП, МП МОД МАН, МП ЕФТТОМ ЙОН”;•“ТУ-
София - Факултет и колеж гр. Сливен (Ф и К - Сливен)”;• “ТУ-София - 
филиал Пловдив”;•“ТУ-София - УСОБ - Семково”; • “ТУ-София - Колеж 
по енергетика и електроника (КЕЕ) база София и база Ботевград”; •
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“ТУ-София - Професионалната гимназия по компютърни технологии и 
системи гр. Правец (ПГ по КТС - Правец)”; • “ТУ-София - Студентски 
общежития и столове (СОС)”; •“ТУ-София - Център за международни 
срещи (ЦМС)”; •“ТУ-София - УСОБ - Созопол”; •“ТУ-София - 
Технологично училище Електронни системи (ТУЕС - Младост). Предметът 
на поръчката включва изпълнението на следните дейности:  
имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно 
оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар. 
Застаховката да покрива минимум следните рискове: Пожар Покриват се 
вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му (вкл. пожар, 
причинен от служители и работници на Застрахования поради нарушение 
на стандартите и изискванията на компетентните органи), умишлен 
пожар, мълния (гръм, светкавица), експлозия и имплозия, падане и 
блъскане на летателни апарати и части от тях.
Природни бедствия - земетресение, буря, ураган, вихрушка, смерч, 
увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от 
нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие; - 
действие на подпочвени води, увреждане от тежест от естествено 
натрупване на сняг и лед, измръзване (замръзване) на стоково-
материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност. 
Аварии - аварии на водопроводи, канализации, газопроводи, 
паропроводи, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби; 
внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;късо 
съединение; Злоумишлени действия на трети лица - чупене на стъкла; 
вандализъм и кражба.Други разходи - за предотвратяване настъпването 
на застрахователно събитие, за преместване или предпазване на 
застраховано имущество, за ограничаване размера на вредите, за 
разчистване на останки. 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66510000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Максималната стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в 
размер    до 28 750 (двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет) 
лв., от които за ТУ - София - Ректорат,  Клуб ресторант, УЕП, МП 
МОД МАН, МП ЕФТТОМ ЙОН - до 19 500 (деветнадесет хиляди и 
петстотин) лв.;   за ТУ - София - факултет и колеж гр. Сливен (Ф и 
К - Сливен) - до 1 800 (хиляда и осемстотин) лв.;    за ТУ - София 
- филиал Пловдив - до 2 200 ( две хиляди и двеста) лв.; за ТУ - 
София - УСОБ - Семково - до  300 (триста) лв.; за ТУ - София - 
Колеж по енергетика и електроника (КЕЕ) база София и база Ботевград 
- до 150 (сто и петдесет) лв.; за ТУ- София - Професионалната 
гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец (ПГ по КТС - 
Правец) - до  500 (петстотин) лв.; за ТУ-София - Студентски 
общежития и столове (СОС)  - до 2 000 (две хиляди) лв.; за ТУ - 
София - Център за международни срещи (ЦМС) - до 150 (сто и 
петдесет) лв.; за ТУ - София - УСОБ Созопол - до 150 (сто и 
петдесет) лв.; за ТУ - Технологично училище Електронни системи 
(ТУЕС - Младост) - до 2000 (две хиляди) лв.

УНП: 09da2320-d22c-470e-af40-db6eda720d4e 2



Партида: 00193 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Прогнозна стойност

(в цифри): 28750   Валута: BGN

Място на извършване

Услугите ще се извършват на ТУ-София и на изнесените звена. код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът трябва да притежава валиден Лиценз/Разрешение за 
извършване на застрахователна дейност, издаден/о от компетентен 
орган за съответния вид застраховка, предмет на поръчката за целия 
срок на договора.
Определеният за изпълнител на поръчката сключва договор с 

възложителя, като издава застрахователни полици на ТУ - София и на 
изнесените звена поотделно. Участникът трябва да има офиси в 
градовете София, Пловдив, Бургас, Сливен и Благоевград. 
Застрахователните обезщетения се изплащат в срок до 15 (петнадесет) 
дни след постъпването на всички необходими документи при 
Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. Всички 
обезщетения се изплащат по банкова сметка на Възложителя, както 
следва: Банка: БНБ Банков код (BIC):BNBGBGSD Банкова сметка (IBAN):
BG 89 BNBG 9661 3100 1036 01. Заплащането на изпълнената услуга се 
извършва от звената на ТУ - София в срок до 5 (пет) работни дни 
срещу издаден първичен документ, чрез превод по банковата сметка на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и издадени застрахователни полици, съгласно 
Приложение № 1 към договора.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 09/11/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Офертата на участника трябва да съдържа: 1. Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 
(Образец № 1). 2. Представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1, 
б.“а“ от ЗОП - попълва се Образец  № 2, представя се в оригинал и 
съдържа данни за лицето, което прави предложението с посочване на 
единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 
за кореспонденция при провеждането на поръчката. 3. Пълномощно на 
лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) 
- представя се, когато документи от нея не са подписани от 
представляващия/те участника, а от изрично упълномощено лице. 4. 
Документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е 
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обединение, което не е юридическо лице), подписан от лицата, 
включени в обединението, в който задължително се посочва 
представляващият. В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано 
в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат 
представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в 
обединението, с които упълномощават това лице, което има право да 
подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за 
обединението. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (оригинал) - Образец № 5.
6. Декларация за приемане на условията по договора (оригинал) - 
Образец № 6. 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Образец № 7-
1) - оригинал. 8. Валиден Лиценз/Разрешение за извършване на 
застрахователна дейност, издаден/о от компетентен орган, съгласно 
Кодекса за застраховане (заверено от участника копие). 9. Списък-
декларация на офисите на участника в градовете София, Пловдив, 
Бургас, Сливен и Благоевград с посочени точни адреси и лица за 
контакти (оригинал) - Образец № 8. 10. Техническо предложение - 
изготвя се по Образец № 2. 11. Ценово предложение - изготвя се по 
Образец № 3 „Ценово предложение”. Възложителят няма да разглежда 
ценовата оферта на участник, който е предложил цена по-висока от 
максималната прогнозната стойност на поръчката, посочена в част 
Пълно описание на предмета на поръчката от настоящата документация. 
Ако участникът не е представил всички горепосочени документи или не 
отговаря на изискванията на Възложителя, участникът ще бъде 
отстранен от поръчката. Срокът на валидност на офертите е минимум 
90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване 
на оферти. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 
68, ал. 3 от ЗОП - Заседанието на комисията ще се проведе на 
10.11.2015 г., 10:00 часа в Заседателната зала на Академичния 
съвет, бул. „Климент Охридски” № 8, уч. блок 1, ет. 2. Офертата се 
представя в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, 1000, 
бул. Кл. Охридски, № 8, учебен блок 1, ет. 3, каб. 1317-Деловодство 
на ТУ-София.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 09/11/2015 дд/мм/гггг
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