
BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Пътнически превози" ЕООД, ул."Стефан Караджа" №3, За: Петя Атанасова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 625334,

E-mail: pprevozi@gmail.com, Факс: 044 625334

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pprevozi-sl.domino.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pprevozi-sl.domino.bg/index.php?pg=4&objtype=3&obj_id=2.

Услуги

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен, по обособени позиции: ОП
№1: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ОП №2:Задължителна застраховка „Злополука”на
пътниците в обществения транспорт; ОП № 3: Застраховка „Имущество” на активи на ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен
; ОП № 4: Групова рискова застраховка „Живот” на работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен; ОП №
5: Задължителна застраховка „Трудова злополука”на работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен; ОП №
6: Застраховка „Обща гражданска отговорност”

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

Общата прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е определена, съгласно чл.15, ал.2, т.5 от
ЗОП

38000 BGN

Сливен, РБългария

BG342

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка се съдържат в техническата спецификация по обособени позоции,
която е част от документацията за участие; Срок на изпълнение на поръчката от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г. Гаранция за
изпълнение по обособени позиции: позиция № 1: 800лв.; позиция № 2: 300лв.; позиция № 3: 50лв.; позиция № 4: 50лв.
позиция № 5: 100лв.; позиция № 6: 50лв. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи,
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Икономически най-изгодна оферта

ОП №1:„Гражданска отговорност“ на автомобилистите: размер на премията – 0.85, разсрочване на плащането на премията
– 0.15; ОП №2: „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт: размер на премията – 0.85, разсрочване на плащането
на премия – 0.15; ОП №3:“Имущество”: размер на премията – 0.25, срок за изплащане на обезщетение – 0.05, покрити
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

рискове – 0.20, оценяване на щетите – 0.10, разсрочване на плащането на премията – 0.05, други ангажименти – 0.35; ОП
№4: Групова рискова застраховка “Живот”: размер на премията – 0.20, срок за изплащане на обезщетение – 0.10, покрити
рискове – 0.35, оценяване на щетите – 0.05, разсрочване на плащането на премията – 0.05, други ангажименти – 0.25; ОП
№5:Задължителна застраховка “Трудова злополука”: размер на премията – 0.60, разсрочване на плащането на премията –
0.20, други ангажименти – 0.20; ОП №6:“Обща гражданска отговорност”: размер на премията – 0.50, срок за изплащане на
обезщетение – 0.10, оценяване на щетите – 0.05, разсрочване на плащането на премията – 0.10, други ангажименти – 0.25.
Пълно описание на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите по обособени позиции, както и
оценката по всеки показател се съдържа в документацията към поръчката, публикувана в профила на купува, раздел
Публични покани.

10/12/2014 16:00

НЕ

Документацията, с всички изисквания на Възложителя и допълнителна информация за отделните видове застраховки, както
и механизма за оценка на предложенията, може да се получи на посочения адрес на възложителя, или на посочените
телефон и електронна поща, както и на Профила на купувача на Пътнически превози ЕООД гр. Сливен:
http://www.pprevozi-sl.domino.bg/index.php?pg=4&objtype=3&obj_id=2 . Отваряне на офертите – 11.12.2014г., 10:00 часа в
административната сграда на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен,бул.”Ст.Караджа” №3. Отварянето на офертите е
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянет

10/12/2014
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