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Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: В и К ООД
Национален регистрационен номер:
817040128

Пощенски адрес: бул.Трети март № 6

Град: Габрово код NUTS: BG322 Пощенски код: 5300 Държава: България

Лице за контакт: Димитър Ливоров - Икономист Обществени
поръчки

Телефон: +359 66800500

Електронна поща: office@vik-gabrovo.com Факс: +359 66801178

Интернет адрес /и

Основен адрес: (URL) www.vik-gabrovo.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/150-

 

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

      
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

 

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)

(URL): www.vik-gabrovo.com

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.vik-gabrovo.com/
http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/150-
http://www.vik-gabrovo.com/


Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и
К“ ООД – град Габрово по десет обособени позиции

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги

II.1.4) Кратко описание:  
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на „В и К“ ООД – град Габрово по десет обособени позиции, като предлаганите
застраховки следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
техническите спецификации.

II.1.6) Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Имущество“ Обособена позиция номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Покрити рискове - Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния,
експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, буря, ураган,
градушка, проливен дъжд, падане на дървета и клони в следствие на природни
бедствия, замръзване, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед,
наводнение, измокряне в резултата на авария на водопроводни, паропроводни или



канализационни инсталации, свличане и срутване на земни пластове, удар от превозно
средство или животно, земетресение (за групата на недвижимо имущество и част от
движимото, посочено с под-лимит 15 000 000 лева), разноски за разчистване,
злоумишлени действия вкл. умишлен палеж; чупене на стъкла, витрини и дограма.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 26000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Всички рискове на електронното
оборудване”

Обособена позиция
номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово



II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Покрити рискове - късо съединение/токов удар, пренапрежение,
индукция(намагнетизиране), непряко попадение на мълния , пожар(с или без поява на
пламък), експлозия, имплозия, пряко попадение на мълния, сблъсък или падане на
пилотирано летателно тяло, негови части или товари, както и щети от действието на
вода, пяна или препарати за гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване на
други загуби, причинени от настъпване на изброените по-горе причини; дим, сажди и
корозионни газове; градушка, буря(ураган), проливен дъжд, наводнение, течове от
ВиК инсталации, водостоци и отводнителни инсталации; действие от директна пара,
намокряне от др. течности; увреждане то тежестта на естествено натрупване на стяг
или лед и/или измръзване; свличане или срутване на земни пластове; злоумишлени
действия на трети лица, както и други специфични за този вид имущество рискове и
всички внезапно настъпили ненаименовани рискове, освен изрично изключените. 
Изключени рискове – кражба чрез взлом и грабеж.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 500      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1



II.2.1) Наименование: 2 Групова рискова застраховка „Живот“ комбинирана с
допълнителни медицински разходи

Обособена позиция
номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Основно покритие: 
При настъпване на следните събития Застрахователят се задължава да изплати: 
- Смърт от злополука, общо или професионално заболяване - на законните наследници
се изплаща застрахованата сума(3000 лева); 
- Трайна загуба на трудоспособност в следствие на злополука - на застрахования се
изплаща процент от застрахованата сума(3000лева), равен на процента загубена
трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя или ТЕЛК (ЦТЕЛК); 
- Трайна загуба на трудоспособност в следствие на общо заболяване над 50% - на
застрахования се изплаща процент от застрахованата сума(3000лева), равен на
процента загубена трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя или ТЕЛК
(ЦТЕЛК); 
- Временна загуба на трудоспособност минимум 20 до 40 дни в следствие на злополука
или професионално заболяване - на застрахования се изплаща 10% от застрахованата
сума; 
- Временна загуба на трудоспособност минимум 41 дни в следствие на злополука,
професионално или общо заболяване - на застрахования се изплаща 15% от
застрахованата сума(3000лева); 
- Разходи за погребение – според представени разходни документи, в рамките на
застрахователната година се възстановяват на лицето, извършило разхода
(възстановените разход по тази точка, се приспадат от дължимото обезщетение за
смърт до 300 лева (сумите да не се приспадат от дължимото обезщетение за смърт) 
Допълнително покритие: 
- Медицински разходи за лечение на злополука или заболяване – възстановяват се
разходи за медикаменти, прегледи и изследвания - до 10% от застрахователната сума; 
- Дневни пари за болничен престой в следствие на злополука или заболяване –
изплащат се по 1% от застрахователната сума на ден, до 20 дни еднократен престой и
не повече от 30 дни за застрахователния период. 
- Суми за оперативно лечение в следствие на злополука или заболяване - % от
застрахователната сума, определен по методика на застрахователя;

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 32000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  



II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети
лица, вкл. отговорност на дейността”

Обособена позиция
номер: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Предмет на застраховката: 
1. Отговорността на ВиК ООД като контролен орган, за вреди причинени на клиенти
при осъществяване на дейността му – физико-химичен и микробиологичен анализ на
питейна и отпадна вода; 
Лимити: 
- Единичен лимит на отговорност 20 000 лева; 
- Агрегатен лимит на отговорност 40 000 лева; 
Щетимост: няма заведени щети за предходната година 
Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа
на 07/07/2018 г., ден след изтичане на текущата застраховка. 
2. Отговорността на ВиК ООД за вреди, причинени на трети лица при или по повод
осъществяване на стопанската му дейност – водоснабдяване; 
Лимити: 
- единичен лимит на отговорност 300 000 лева; 
- агрегатен лимит на отговорност 600 000 лева; 
Щетимост: през 2015 г. има изплатени 2 360 лева по един иск - в тази сума е
включено обезщетение в размер на 1 500 лева и 860 лева разноски по делото. През
2016 са изплатени 465 лева по един иск. През 2017 няма заведени претенции.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  



Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 4000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност
свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”

Обособена
позиция
номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Покритие съгласно чл.94 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехнически изделия: 
1. Минимални лимити на отговорност съгласно Кодекса за застраховане: 
- единичен за 1 лице – 500 000 лв. 
- агрегатен за всички лица – 2 000 000 лв. 



2. Брой застраховани лица: 11 лица, които са служители на фирмата. Извършва се
охранителна дейност с огнестрелно оръжие, за което имат разрешително от полицията.
Всеки човек използва по едно основно оръжие – пистолет „Макаров”(11бр), а осем
лица имат по едно допълнително оръжие – пистолет „Маверик”. 
3. Дейността е свързана с охрана на Язовир „Христо Смирненски“ и др. обекти на ВиК
Габрово. Единствената инкасова дейност, която имат е да придружават касиер на ВиК
до банка. 
4. Дейността на отдела е лицензирана от повече от 20 години. През 2012г. е
подновен лиценза 
5. Всеки охранител, назначен е представил документ за завършен курс за работа с
оръжие, минал успешен медицински преглед и има лиценз от местното РДВР за
използване на служебно оръжие. Имат предпочитание да са бивши полицаи или военни,
но има и др. хора, които са минали този специализиран и необходим курс.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 1500      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Каско на СПС Обособена позиция номер: 2 6



II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Застрахователни покрития по групи МПС: 
Групата на конкретното МПС се определя от срока му на експлоатация, изчислен по
следния начин - от текущата година се изважда годината на първа регистрация на
МПС. 
Групата МПС се запазва през целия едногодишен срок на действие на застрахователния
договор / полица. 
При настъпване на застрахователно събитие и ликвидиране на щети са валидни
покритията, условията и начина на обезщетяване, отнасящи се за групата МПС, към
момента на сключване на застрахователната полица. 
Застрахователно покритие: 
• Пожар, експлозия, природни бедствия: буря (ураган); удар от мълния; градушка;
наводнение; свличане или срутване на земни маси; удар от падащи предмети, сгради,
летателни апарати, дървета и клони и животни; тежест от естествено натрупване на
сняг и лед; 
• Пътнотранспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно
Закона за движение по пътищата (ЗДП); 
• злоумишлени действия на трети лица включително удар с твърд предмет, пробиване,
надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с
химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за
кражба на МПС. Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго електронно
оборудване; счупване на заключващи устройства, антени, стъкла, вътрешно
оборудване, оригинално монтирани емблеми и лайсни, срязване или пробиване на гуми. 
Групи МПС: 
1. МПС ГРУПА 1 – Включва МПС, които към датата на сключване на застрахователния
договор / полица са със срок на експлоатация до 10 г. (вкл.) от датата на първа
регистрация; 
2. МПС ГРУПА 2 – Включва МПС, които към датата на сключване на застрахователния
договор/ полица са със срок на експлоатация от над 11 г. от датата на първа
регистрация.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 3300      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  



или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност
на автомобилистите”

Обособена позиция
номер: 2 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Покрити рискове: Съгласно /Изм.2011г/ от 11.06.2012г. задължителната застраховка
"Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва за следните минимални
застрахователни суми: 
1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
- 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица; 
2. За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от
броя на пострадалите лица; 
Застраховани обекти – 59 броя МПС (според Списък №2).

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 14000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:



не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл.
55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Обособена
позиция номер: 2

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Покрити рискове и размер на застрахователните обезщетения: Съгласно чл. 9, ал.1, 2
и 3 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за
риска „Трудова злополука”, Застрахователят покрива следните рискове: 
1. Смърт на застраховано лице вследствие на трудова злополука – изплаща се
застрахователната сума за съответния работник или служител. Застрахователната сума
се поделя поравно между законните наследници на застрахованото лице. 
2. Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука – на
застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума за съответния
работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на
работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската
експертиза на работоспособността. 
3. Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука – на застрахованото
лице се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или
служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна
неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената
работоспособност: 
- над 10 до 30 календарни дни вкл.– 3% от месечната брутна работна заплата 
- над 30 до 60 календарни дни вкл.– 5% от месечната брутна работна заплата 



- над 60 до 120 календарни дни вкл.– 7% от месечната брутна работна заплата 
- над 120 календарни дни – 10% от месечната брутна работна заплата. 
Общ брои персонал - 272 работници и служители.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 4000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Живот за доживяване на определена
възраст(срок)“ или „Рента“

Обособена позиция
номер: 2 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или



указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за Застраховка
"Живот" или „Рента“: по т.1, буква „а” от Раздел І на Приложение №1 на Кодекса за
застраховането (КЗ). Към момента на откриване на настоящата Обществена поръчка,
броят на работниците и служителите, които предстои да бъдат застраховани е 273
застраховани лица. Застраховката ще бъде сключена в зависимост от финансовата
обезпеченост и възможност на Възложителя. 
1. Обект на застраховане: Застраховката е групова, по средно-списъчен състав.
Застраховани лица са работниците и служителите на Възложителя. 
2. Покрити рискове: 
2.1. Преживяване на Застрахования на падежите на рентните плащания или на края на
срока на застраховката „Живот“ – в края на всеки период застрахованото лице или
определените по полицата ползващи се лица получават част от застрахователната
сума, под формата на рентно плащане/частичен, пълен откуп или спестовния фонд . 
2.2. Покритие при загуба на живот – при смърт на Застрахования през срока на
застрахователния договор, Застрахователят изплаща на ползващите се лица
застрахователната сума, представляваща сбора на всички оставащи рентни плащания от
момента на настъпване на застрахователното събитие до края на периода на рентата
или спестовния фонд. 
3. Застрахователна премия: Застрахователната премия за всяко застраховано лице е
до 60 лева и зависи от финансовата възможност на Възложителя за всеки отделен
случай; 
4. Сума, задържана от застрахователя: определя се като процент на задържане от
застрахователя от застрахователната премия. 
5. Застрахователна сума/Рента: плащане (рента) по застраховката, за всяко
застраховано лице, в размер на разликата между застрахователната премия и сумата
задържана от застрахователя.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 101000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  



II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Застраховка "Имущество" на язовирната стена и
прилежащите и МСО на язовир „Христо Смирненски“

Обособена позиция
номер: 2 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 66510000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:  
град Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)  
Покрити рискове - Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния,
експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, буря, ураган,
градушка, проливен дъжд, падане на дървета и клони в следствие на природни
бедствия, замръзване, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед,
наводнение, измокряне в резултата на авария на водопроводни, паропроводни или
канализационни инсталации, свличане и срутване на земни пластове, удар от превозно
средство или животно, земетресение, разноски за разчистване, злоумишлени действия.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност 
Стойност, без да се включва ДДС: 6000      Валута: BGN 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 
Продължителност в месеци: 12 
 
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:

не



II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не
 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:  

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с  вписването в
професионални или търговски регистри  
Списък и кратко описание на условията:  
Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна
дейност по обособената позиция/позиции за която/които внася оферта съгласно Кодекса
за застраховането на Република България. Чуждестранните лица - участници представят
съответен лиценз съгласно законодателството на страната членка, в която са
установени.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Не се изискват доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

III.1.3) Технически и професионални възможности  
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Изпълнение ва дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.
Под „сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ се разбират застрахователни
договори по обособената позиция/позиции, за която/които участникът внася оферта. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2  
Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива. За доказателства се приемат документите, посочени в
чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка или услуга, включително удостоверения
от получателите или препратки към публични регистри, където възложителят може да
получи информация за извършените доставки. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП,
възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
3.2. Участникът представя лиценз за осъществява застрахователна дейност по
съответната обособена позиция, по която е определен за изпълнител, издаден по реда
на Кодекса за застраховането на Република България и/или съгласно законодателството
на страната членка, в която е установен.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие  
Списък и кратко описание на правила и критерии:  



В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено и по отношение на което не са
налице основанията за отстраняване, подробно описани в Раздел III, подраздел II от
документацията за участие в процедурата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция
на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 2:  

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:  
Възложителят заплаща цената на застрахователната услуга в срок от 10 дни от датата
на издаването на застрахователната полица.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2:  

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV .1.1)Вид процедура:

Публично състезание

IV .1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  

  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

 
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV .1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV .1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV .1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не



IV.2) Административна информация 

IV .2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:

IV .2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 03/04/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV .2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV .2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV .2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:  
или Продължителност в месеци: 10

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV .2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 04/04/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм) 
Място:  
Седалището на възложителя в град Габрово, бул.Трети март № 6. 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване, при спазване на пропускателния режим на сградата, където се превежда
заседанието.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията



Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Жалби могат да се подават в сроковете, указани в чл. 197, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие
в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,
представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

http://www.cpc.bg/
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17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


