ОБЯВЛЕНИЕ
БМВ ЕООД открива процедура за провеждане на конкурс за избор на
застраховател за сключване на задължителна застраховка „Трудова
злополука“ на работниците и служителите на БМВ ЕООД.
I. Обект и предмет на поръчката:
Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова
злополука" при условията и с покрити рискове съгласно Наредба за
задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова
злополука“. Общ ориентировъчен брой служители, подлежащи на застраховане
за риска "Трудова злополука" – 40 лица;
Информация за точния брой служители и техните възнаграждения може да се
получи от деловодството на БМВ ЕООД до изтичане срока за подаване на
офертите, след подписване на декларация по ЗЗЛД.
II. Вид на процедурата - конкурс с обява по документи.
III. Застраховането е за срок от 12 месеца от датата на подписване на
договора, по списък на служителите на БМВ ЕООД, подлежащи на
задължително застраховане „Трудова злополука“.
IV. Документи, които следва да представят кандидатите:
1. Начин на представяне на офертите.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик.
В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. IV.
Върху плика с офертата се поставя следния надпис:
- Оферта за участие в конкурс за задължителна застраховка „Трудова
злополука“ на работниците и служителите на „БЕКОНТАКТНИ
МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ” ЕООД;
- име на участника;
- адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.
2. Съдържание на офертата.
2.1. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по
реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
2.2. Декларация/документ, по образец за отсъствие на обстоятелства
удостоверяващ/а че кандидатът не е в ликвидация или несъстоятелност и за
липса на данъчни и осигурителни задължения;
2.3. Ценово предложение по образец.
Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да
бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от
него лице с нотариално заверено пълномощно. Документите, представени във
вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име,
фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.
3. Място и срок на представяне на офертите.
Офертите
се
представят
в
деловодството
на
„БЕКОНТАКТНИ
МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ” ЕООД, находящо се в административната сграда
на Дружеството в 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 14.02.2022 г.
Оферти след срока не се приемат.
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V. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 1 /един/ месец от крайния
срок за представянето им
VІ. Оценяване и класиране на офертите:
1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на
посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в
раздел IV.
2. Начин и ред за класиране.
Критерия за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“ с
показател най-ниска предложена цена.
VІI. Разноски по подготовка на офертата и участието:
Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното
представяне. БМВ ЕООД не заплаща тези разходи, независимо от начина на
провеждане или изхода на процедурата.
Конкурсната документация може да бъде свалена от сайта на дружеството, от
секция „Профил на купувача“, на адрес https://bmv-eood.bg/.
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