
 
ЗАПОВЕД №….......

София,…………..2015 г.

На основание чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 16 от Правилник за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, 
Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на министъра на транспорта, информационите 
технологии и съобщенията, и решение на принципала № рег. № 32-01-
692/25.06.2015 г., вземам 

РЕШЕНИЕ

Относно: Откриване на процедура чрез конкурс за избор на застраховател
за  сключване  застраховка  „Имущество“  на  дълготрайни  материални  активи,
собственост на БМВ ЕООД и застраховка „Гости хотел“  

1. Предмет на поръчката - 
Позиция 1: Избор на застраховател за сключване застраховка „Имущество“ на
дълготрайни материални активи, собственост на БМВ ЕООД:
а. Хотел „БМВ“, кк „Чайка“, сп. „Писател“. Хотелът е на 4 ет., има 87 стаи, 12
ап.,  180  легла.  ЗП  –  783  кв.  м.  Балансова  стойност  2  867  720,68  лв.
Застрахователна сума – 3 300 000 лв.
б. Офис сграда София, бул. Кн. Мария Луиза № 101, на 7 етажа, ЗП – 196 кв. м. и
вътрешна сграда на 2 ет.,  ЗП – 228 кв. м. Балансова стойност 608 074.45 лв.
Застрахователна сума – 800 000 лв.
Позиция  2:  Избор  на  застраховател  за  застраховка  „Гости  хотел“.
Застрахователна сума – 20 000 лв.
2. Правно и фактическо основание - на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 16
от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските 
дружества с държавно участие в капитала, Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на 
министъра на транспорта, информационите технологии и съобщенията, и 
решение на принципала  № рег. № 32-01-692/25.06.2015 г.
3. Вид на процедурата – конкурс.
4. Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от една година от датата на
сключване на договор.
5. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, гр. Варна.
6. Квалификационни  изисквания  към  кандидатите  –  да  са  български  или
чуждестранни юридически лица, регистрирани по ТЗ. Да притежават лиценз за
извършване  на  застрахователна  дейност,  да  имат  опит  в  извършването  на
застрахователна дейност.
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7.  Изисквания  за  качество  –  кандидатите  да  притежават  необходимата
квалификация  и  възможности  за  изпълнение  на  поръчката,  съгласно
документацията и да гарантират, че извършваната услуга ще бъде направена при
спазване действащата нормативна уредба.
8.  Начин  на  образуване  на  предлаганата  цена  –  в  цената,  посочена  в
предложението от всеки кандидат, трябва да бъдат включени всички разходи за
изпълнение предмета на поръчката съгласно изискванията на Възложителя, като
всички предлагани цени и стойности трябва да бъдат формирани в лева и следва
да са твърдо фиксирани за цялостното изпълнение на поръчката.
9. Условия и начин на плащане – плащането на застрахователната премия ще се
извършва  по  банков  път  след  издаване  на  застрахователна  полица,  на  една
вноска.
10.  Вид  и  размер  на  гаранцията  за  участие  в  процедурата  –  гаранцията  за
участие е парична сума в размер 50 лева, вносима по сметката на БМВ ЕООД

“РАЙФАЙЗЕНБАНК”/БЪЛГАРИЯ/ЕАД – ЦУ
IBAN:   BG70RZBB91551060402812
BIC: RZBBBGSF
Титуляр на сметката: “БМВ” ЕООД

Няма  да  бъде  разгледано  предложение  на  кандидат,  който  не  е  представил
гаранция за участие.
11.  Размер  и  условия  на  гаранцията  за  изпълнение  –  3  % от  стойността  на
договора. Гаранцията се представя при подписване на договора с определения за
Изпълнител кандидат в една от следните форми – парична сума или банкова
гаранция.
12. /1/ По обособена позиция 1 офертите ще бъдат оценявани по критерий: най-
ниска цена.

/2/  По обособена позиция 2 офертите ще бъдат оценявани по критерий:
най-ниска цена. 
13.  Срок на валидност на  предложението – 90 дни от датата  на  подаване на
предложението.
14. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията – централен
офис на дружеството, гр. София, бул. „кн. Мария Луиза“ № 101, в 10.00 ч. На
първия работен ден след изтичане срока на представяне на предложенията.
15.  Документацията  за  участие  в  процедурата  за  възлагане  на  поръчката  се
получава в офиса на дружеството всеки работен ден от 9.00-12.00 ч. и 13.00-
16.00-16.00 ч. в 14-дневен срок, считано от деня, следващ деня на публикуване
на обявлението – безплатно, или може да бъде изтеглена от интернет страницата
www.bmv-eood.bg.
16. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 09.00 ч.-12.00 ч.
и  14.00.16.00  ч.  в  14-дневен  срок,  считано  от  деня,  следващ  датата  на
публикуване на поканата, в офиса на дружеството.
17. Назначавам комисия в състав:
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Председател: 
Членове: 1. 

2. 
3. 

Резервни членове на комисията:
- …............................;
- ..................................
Комисията да разгледа постъпилите предложения за участие в  процедура чрез
конкурс за избор на застраховател за сключване застраховка „Имущество“ на
дълготрайни  материални  активи,  собственост  на  БМВ  ЕООД  и  застраховка
„Гости  хотел“  и  да  пристъпи  към  тяхното  оценяване  според  предварително
обявените критерии.
18. С настоящата заповед одобрявам документацията провеждане на процедура
чрез конкурс за избор на застраховател за сключване застраховка „Имущество“
на дълготрайни материални активи, собственост на БМВ ЕООД и застраховка
„Гости хотел“. 

УПРАВИТЕЛ

ФИЛИП ВАСИЛЕВ
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