РЕШЕНИЕ
Относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за застраховане на
МПС, собственост на БМВ ЕООД и застраховка „Трудова злополука“.
На основание чл. 29, ал. 3 и т.11 от Приложение №1 към Правилник за прилагане
на Закон за публичните предприятия /ППЗПП/ и Заповед № 49/20.11.2020 г.
Откривам процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател по
обособени позиции, както следва:
Позиция 1: Избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка
„Гражданска отговорност“ на МПС – дружествена собственост.
Позиция 2: Избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка
„Каско“ на МПС – дружествена собственост.
Позиция 3: Избор на застрахователно дружество за сключване на задължителна
застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на БМВ ЕООД.
Допуска се участие за една или повече позиции.
1. Правно основание за възлагане на поръчката:
1.1. Правно основание – Наредба за задължителното застраховане на
работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, Наредба №49 от
16.10.2014 г.
2. Вид на процедурата - конкурс по документи.
3. Изисквания към участниците:
3.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
3.2. Върху плика с офертата кандидатът посочва наименование, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмет на поръчката, както и
за коя самостоятелно обособена позиция участва.
3.3. Копие от лиценза за осъществяване на застрахователна дейност.
3.4. Декларация, че търговеца няма непогасени ликвидни и изискуеми публични
задължения.
3.5. Декларация за свързаност.
3.6. Декларация, че не се намира в производство по ликвидация и
несъстоятелност.
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4. Задължително покрити рискове:
4.1. Позиция 1 – щети вследствие на ПТП, съгласно Наредба №49 от 16.10.2014
г. за задължителното застраховане
4.2. Позиция 2 – пожар, буря, ураган, градушка, наводнение, гръм, мълния,
снежно или ледено натрупване, вследствие на натрупан снеговалеж, свличане или
срутване на земни пластове, авария на водопроводни, канализационни,
парапроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия
на такива съоръжения, сблъскване с МПС или удар от МПС и/или други физически
тела, в т. ч. и пътно транспортни произшествия съгласно ЗДП, причинени повреди
на МПС от трети лица чрез механично въздействие / Удар с твърд предмет,
надраскване, умишлено преобръщане на МПС/, заливане с химически активни
вещества, палеж и взривяване, кражба или грабеж на цяло МПС, кражба чрез взлом
на трайно монтирани в МПС аудио, радио и друго подобно оборудване.
4.3. Позиция 3 – смърт в следствие на трудова злополука, трайно-намалена
работоспособност, временно-намалена работоспособност, съгласно Наредба за
задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова
злополука“.
5. Размер на застрахователните суми и обезщетения.
5.1. За позиция 1 - размер на застрахователните суми:
• за едно лице за неимуществени вреди за всяко събитие;
• за две и повече лица за неимуществени вреди за всяко събитие;
• за имуществени вреди за всяко събитие.
5.2.
За позиция 2 – реално претърпените вреди
5.3. За позиция 3 - застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или
служител съгласно Наредба за задължителното застраховане на работниците и
служителите за риска „Трудова злополука“.
6. Ценово предложение: ценовите предложения да бъдат изготвени съгласно
приложения към съответните позиции, включващи опис на всички МПС и служители
подлежащи на застраховане. Списъкът със служителите и данните за тях не се
публикува, а при проявен интерес се изисква от застраховател.
7. Класиране: критерии за оценка на постъпилите предложения е най- ниска цена
на годишната застрахователна премия.
8. Срок и начин на плащане: плащане на застрахователната премия - на две равни
шестмесечни вноски за позиция 1 и 2. За позиция 3 – еднократно. Срок от една
календарна година, в зависимост от сроковете на изтичане на настоящите
застрахователни полици.
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9. Ред за провеждане на конкурса:
9.1. За провеждане на конкурса Възложителят издава решение, което се
публикува на интернет страниците на предприятието и на Агенцията за публичните
предприятия и контрол най-малко 14 дни преди датата на конкурса.
9.2. Кандидатите за участие в процедурата представят своите предложения,
съобразно изискванията на настоящето решение.
9.3. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от комисия
назначена със заповед.
9.4. Комисията съставя протокол, в който точно, ясно и мотивирано отразява
всички свои действия и решения.
10. Място за получаване на документацията - Документацията може да бъде
свалена от сайта на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg.
11. Място на представяне на офертите - гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” №
101 от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на
07.12.2020 г.
12. Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши на
08.12.2020 г. от назначената комисия.
Приложения:
1. Опис на МПС за сключване на задължителна застраховка „Гражданска
отговорност” и „Каско на МПС” на 7 броя автомобили - Приложение № 1
2. Декларации – 3 бр.
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