
Партида: 4005 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4005
Поделение: ________
Изходящ номер: ПО-02-05-02 от дата 26/11/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Пътнически превози" ЕООД
Адрес
бул. Стефан Караджа 3
Град Пощенски код Страна
Сливен 8800 България
Място/места за контакт Телефон

044 625334
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Галина Генова
E-mail Факс
pprevozi@gmail.com 044 625334
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.pprevozi-sl.domino.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.pprevozi-sl.domino.bg/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Предоставяне на застрахователни услуги, по обособени позиции: 1. 
Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на 
автомобилистите; 2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в 
обществения транспорт; 3. Застраховка “Автокаско” на МПС; 4. 
Застраховка “Имущество”; 5. Групова рискова застраховка “Живот”; 
6. Задължителна застраховка “Трудова злополука”; 7. Застраховка 
„Обща гражданска отговорност”.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66510000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
около 45000 лв.
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000   Валута: BGN
Място на извършване
България код NUTS:  

BG342
Изисквания за изпълнение на поръчката
Депозит за участие по обособени позиции: позиция № 1: 150лв.; 
позиция № 2: 80лв.; позиция № 3: 120лв.; позиция № 4: 20 лв.; 
позиция № 5: 10лв.; позиция № 6: 20лв.; позиция № 7: 10лв. 
Гаранция за изпълнение по обособени позиции: позиция № 1: 
800лв.; позиция № 2: 400лв.; позиция № 3: 600лв.; позиция № 4: 
100лв.; позиция № 5: 50лв. позиция № 6: 100лв.; позиция № 7: 
50лв.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите: размер на премията 
– 0.85, разсрочване на плащането на премията – 0.15; „Злополука“ 
на пътниците в обществения транспорт: размер на премията – 0.85, 
разсрочване на плащането на премия – 0.15; “Автокаско” на леки 
автомобили, автобуси, тролейбуси и товарни автомобили: 
застрахователна премията – 0.50, срок за изплащане на 
обезщетение – 0.05, покрити рискове – 0.10, механизъм за 
оценяване на щетите – 0.05, разсрочване на плащането на премията 
– 0.05, други преференции – 0.25; “Имущество”: размер на 
премията – 0.25, срок за изплащане на обезщетение – 0.05, 
покрити рискове – 0.20, оценяване на щетите – 0.10, разсрочване 
на плащането на премията – 0.05, други ангажименти – 0.35; 
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; Задължителна застраховка 
“Трудова злополука”: размер на премията – 0.60, разсрочване на 
плащането на премията – 0.20, други ангажименти – 0.20; “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.

Срок за получаване на офертите
Дата: 05/12/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
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 интернет страницата на Пътнически 
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превози ЕООД гр. Сливен: www.pprevozi-sl.domino.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/12/2013 дд/мм/гггг
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