
Л О П АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bR

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОИ

Номер на обявата: [ № 1 от 02.03.2020 г. ]

Възложител: [Тракийски университет гр. Стара Загора]
Поделение (когато е приложимо): [...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00373 ]
Адрес: [гр. Стара Загора, Ректорат Деловодство -  ст. 335]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Гергана Маламова] 
Телефон: [ 042 699270]
E-mail: [ malamova@uni-sz.bg]
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: [Застраховане на студенти по проект BG05M20P001-2.013- 
0001 „Студентски практики -  Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове]

Кратко описание: [Предмет на услугите по поръчката е предоставяне на 
застрахователно покритие срещу настъпването на застрахователни събития, свързани с 
живота, здравето и телесната цялост на студенти, настъпили вследствие на злополука за 
времето на провеждане на студентски практики в различни дружества, предприятия, 
организации и учреждения в изпълнение на проект.

Обект на застраховане: застраховане до 2000 (две хиляди) студенти-практиканти. 
Посочените студенти ще бъдат застраховани поетапно -  до края на срока на изпълнение 
на проекта, който е до 31.12.2023 г., съответно по време на действие на договора за 
изпълнение на поръчката.

За всеки студент, сключил договор за провеждане на практическо обучение в 
реална работна среда, се сключва застраховка „Злополука“ на базата на договор между 
висшето училище и застрахователна компания.

Застрахователната полица следва да бъде със срок на застрахователно покритие от 
6 (шест) месеца. Застраховката се сключва от висшето училище и разходът е за сметка на
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бюджета на проекта на съответното виеше училище. Застраховката се сключва не по- 
късно от датата, предхождаща началната дата на практическото обучение, посочена в 
договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище.

За целите на застраховането водещият функционален или упълномощен от него 
функционален експерт от висшето училище подава чрез информационната система 
информация за студентите, сключили договор за провеждане на практическо обучение, 
на които предстои започването на практика. Информацията съдържа най-малко следните 

Данни: име, презиме, фамилия; ЕГН; образователно-квалификационна степен; 
начална дата на провеждане на практиката; населено място на провеждане на 
практиката, и се подава чрез информационната система всяка седмица до четвъртък, 
12:00 ч. за студентите, които започват практика през предстоящата седмица (от 
понеделник до неделя). Експерт от екипа на висшето училище, обработва получените 
чрез информационната система данни от всяка седмица до края на деня в четвъртък и ги 
изпраща на изпълнителя -  застраховател.

Застрахователят издава полица до края на деня в петък за всички студенти, 
започващи практика от понеделник до неделя на следващата седмица. Застрахователната 
полица се предава на хартиен носител на висшето училище в деня на издаването й и в 
информационната система се въвежда сканираната полица за сключената застраховка.

При застрахователно събитие, настъпило в рамките на уговорения график за 
провеждане на студентската практика, практикантът или друго лице незабавно 
уведомява за събитието ментора и/или академичния наставник, които от своя страна 
информират водещия функционален експерт от висшето училище.

Възложителят изисква застраховката „Злополука” на студентите за времето на 
провеждане на студентски практики да включват следните покрития:

- задължително покрити рискове са:
а/ смърт, вследствие на злополука -  изплаща се застрахователна сума. 

Обезщетението се поделя поравно между законните наследници;
б/ трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука -  изплаща се 

процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, 
определен от компетентен орган на медицинска експертиза на работоспособността;

в/ временна загуба на работоспособност повече от 20 дни, вследствие на злополука 
-  изплаща се процент то застрахователна сума, в зависимост от продължителността на 
времето, прекарано в неработоспособност, както следва -  над 20 до 40 дни -  8% от 
застрахователната сума, над 40 до 60 дни -  12% от застрахователната сума, над 60 дни -  
15% от застрахователната сума;

г/ медицински разходи, вследствие на злополука -  възстановяват се фактически 
извършени разходи с лимит до 500,00 лв. на застрахован за целия период на 
застраховката.]
Място на извършване: [Тракийски университет гр. Стара Загора]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 7000,00 лв. ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [ х ] Не

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [.......]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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 ще отстрани от участие в обществената
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поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и т. 7 от ЗОП.] 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [7.1. Изисквания относно 
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност: Участникът 
следва да притежава валиден Лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) 
за застрахователна дейност по чл. 29, ал. 1 от КЗ -  за един или повече класове 
застраховки по Раздел II от Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) за застраховка 
„Злополука” или за групи класове застраховки по Раздел II, буква „Б” от Приложение № 
1 от КЗ (Общо застраховане) за застраховка „Злополука” и да е вписан в регистъра по чл. 
30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна 
дейност. Чуждестранните участници следва да притежават валиден/и лиценз/и за 
извършване на застрахователна дейност за застраховка „Злополука” съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.

За доказване на това обстоятелство, участниците представят информация:
- наличието на валиден лиценз/разрешение, издаден от КФН (или еквивалент, за 

чуждестранни лица, упражняващи дейността на територията на България при условията 
на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, по реда на 
Глава IV, раздел II от Кодекса за застраховане) за извършване на застрахователна 
дейност по чл. 29, ал. 1 от КЗ за застраховка „Злополука”. ]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания към 
участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние]
Технически и професионални способности: [ Възложителят не поставя изисквания към 
техническите и професионалните способности на участниците. ]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора е 
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: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12.03.2020 г] Час: (чч:мм) [16:30 ч.]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.06.2020 г.] Час: (чч:мм) [16:30 ч.]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [13.03.2020 г. -  11,00 ч.]

3



Място на отваряне на офертите: [ст. 340 -  3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара 
Загора, Студентски град]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [...... ]

Друга информация (когато е приложимо): [.......]________________________________________
Офертата за участие в настоящата обществена поръчка следва да съдържа:

- Заявление за участие -  обр. № 1;
- Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката -  

обр. № 2;
- Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП -  обр. № 3 и № За (подава се от участника, 

подизпълнителя, от други трети лица);
- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за участие на подизпълнители -  обр. № 4 

(подава се ако е приложимо от подизпълнителя);
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици -  обр. № 5 (подава се 
от участника, подизпълнителя, от други трети лица);

- Ценово предложение -  обр. № 6.
Офертите следва да бъдат подавани в срока съгласно Обявата в Деловодството на 

Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат - гр. Стара Загора, Студентски град, 
стая 335, в рамките на работното време на Възложителя -  до 16.30 часа.
Всички документи към настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната 
страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню „профил на 
купувача“, на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200302zYQN2610451
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [ 02.03.2020 г.]

Възложител , - / 4 i  -  ■............
. 7  f » V  ]  J  n u u O U A  Л Ч - Г Л

Длъжност: [ Ректор на Тракийски университет гр.
Трите имена: (Подпис и печат) [доц.д-р Добри Жс
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