
Д  АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ(3 I I 1000 София, ул. "Леге" 4
Ху e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

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

Номер на обявата: [ № 3 от 10.04.2020 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: [Предоставяне на услуги по застраховане на имоти - 
публична държавна собственост, предоставени на Тракийски университет гр. 
Стара Загора]

Кратко описание: [Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Предоставяне на 
услуги по застраховане на имоти - публична държавна собственост, предоставени 
на Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Възложителят изисква застраховането на имотите -  публична държавна собственост да 
включва следните застрахователни покрития:

- основни покрития - пожар, последиците от гасенето му, включително палеж 
/умишлен палеж, причинен от служители и работници на Застрахования/; мълния /гръм, 
светкавица/; експлозия и имплозия; падане и сблъскване на летателни апарати и части от 
тях.

- допълнителни покрития -  съгл. чл. 12а от Правилника за прилагане на Закона 
за държавната собственост, застроените площи се застраховат задължително за 
земетресения и природни бедствия, включващи: земетресение, буря, ураган, 
вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др.; градушка и последиците от 
нея; проливен дъжд, действие на подпочвени води и/или морски вълни; наводнение 
вследствие на природни бедствия; увреждане от тежест при естествено натрупване на
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сняг или лед, замръзване на стоково-материални ценности, свличане и срутване на 
земната повърхност; аварии на водопроводи, канализации, газопроводи, паропроводи, 
отоплителни и климатични инсталации и/или тръби; внезапно изтичане на вода от 
спринклерни инсталации; късо съединение, удар от транспортно средство и щети в 
резултат на авария на товаро-разтоварни машини, удар от животно, вандализъм 
/злоумишлени действия на трети лица с подлимит на покритие 100 000,00 лв./. ]
Място на извършване: [Тракийски университет гр. Стара Загора]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 15 000,00 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 
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: [Участникът следва да 
притежава валиден Лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) за 
застрахователна дейност по чл. 29, ал. 1 от КЗ -  за всички класове застраховки по Раздел 
II от Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) или за групи класове застраховки по 
Раздел II, буква „Б” от Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) -  класове 8 и 9: 
„Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество” 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 по „Застраховане срещу пожар и други вреди на 
имущество” 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  всички класове застраховки по Раздел II от 
Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) или за групи класове застраховки по Раздел 
II, буква „Б” от Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) -  класове 8 и 9: 
„Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество”. ]

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
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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) [22.04.2020 г] Час: (чч:мм) [16:30 ч.]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [21.07.2020 г.] Час: (чч:мм) [16:30 ч.]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [23.04.2020 г. -  10,00 ч.]

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 [ х ] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): [.......]________________________________________
Общата прогнозна стойност за цялата обществена поръчка е 15 000,00 лв. 

(петнадесет хиляди лева) с вкл. 2 %  ДЗП.

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 

с 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);
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- 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=20200409fNuy2670432

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [ 10.04.2020 г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [доц.д-р Добри Желев Ярков ]
Длъжност: [ Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора j

Заличено съгл. 
§ 1 , Т-1 от ЗЗЛД

• V
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