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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 04-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 17/04/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-1451 от дата 18/04/2018
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за сключване на застраховка на  лицата, които 
упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 
една година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
д-р Мая Кьосева 052 978683
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
58333.33Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е за избор на застраховател за 
сключване на задължителна застраховка на лицата, които упражняват 
медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за вредите, които могат 
да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им 
задължения („Застраховка/ Застраховката“).
Нормативна база по предмета на поръчката:
1. Закон за здравето;
2. Кодекс за застраховането (КЗ).

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66516500
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РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/04/2018 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
1.Документация и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила 
на купувача на интернет адрес:http://www.svetamarina.com/index.php?
go=t&id=4344.
2.Прогнозната стойност на поръчката е до 70 000 лв. с вкл.  2 % данък 
върху застрахователната премия.
3. Лицата, подлежащи на застраховане, на база служители на лечебното 
заведение в тр. правоотн-я към 27.03.2018г. е 1320.
4.Възложителят  отстранява от процедурата участник,за когото са налице:
4.1.Основанията по чл.54, ал.1,т.1-5 и т.7.Липсата на обстоятелствата 
по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 ЗОП се декларира от лицата,които представляват 
участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се декларират от лицето, 
което може самостоятелно да го представлява; 4.2. Възложителят 
отстранява от участие в процедурата участник и при наличие на някое от 
основанията по чл. 107 от ЗОП; 4.3.Националните основания за 
отстраняване са:
4.3.1. наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС;
4.3.2. наличието на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
5. Срок на валидност на офертите - 3 месеца, считано от датата на 
крайния срок за получаване на оферти.
6. Критерии за подбор на участниците:
6.1.Годност(правоспособност) за упражняване на проф.дейност: 
Участникът следва да е лице - застраховател,извършващ застрах.дейности 
по смисъла на чл. 12 КЗ.За целите на настоящ.поръчка,лицето следва да 
има право да извършва дейности по клас застраховка „Обща 
застрахователна отговорност“,посочен в Приложение № 1 към КЗ. 
Доказване:Участникът доказва изпълнението на изискването като попълни 
Част IV„Критерии за подбор”,А„Годност”, т.2. Декларир.обстоятелства се 
доказват при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 ЗОП,като се представят 
копия на притеж.документи, освен в случаите,когато инф-ята е видна от 
публ.регистър,посочен при попълване на ЕЕДОП
6.2.Иконом.и финансово състояние-възложителят няма поставени 
изисквания.
6.3.Техн.и проф.способности-възложителят поставя изискване за изпълнени 
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката,през посл.3 год.,считано от датата на подаване на 
офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката“ се има предвид изпълнени услуги за задълж. застраховка 
„Професионална отговорност“,като в застрах.полици следва да са включени 
не по-малко от 1000 лица.Не се поставя ограничение за бр.на 
застрах.полици/договори,с които може да се докаже горепосоченото 
изискване на възложителя.  
Участникът следва да представи списък на услугите,с посочване на 
стойностите,датите и получателите,заедно с док-во за извършената услуга
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(чл.64,ал.1,т.2 ЗОП),като попълни Част IV Критерии за подбор,раздел 
„В“, т. 1, буква „б“ от ЕЕДОП.
Доказване: Деклар.обст-ва се доказват при условията на чл.67,ал.5 и 
ал.6 ЗОП,освен в случаите,когато инф-ята е видна от 
публ.регистър,посочен при попълване на ЕЕДОП.
7. Застраховката следва да покрива отговорността на лицата в тр. 
правоотн-я с МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, вкл. на лицата, к. го 
представляват (застраховани лица).
8. Застрах. договор следва да покрива отговорността на застрахования за 
вреди, причинени от него при извършване на терит. на Република България 
на дейността, във вр. с която е сключен договорът.
9.Вс.предложение,допуснато до оценка отгов.на изискванията на ЗОП и 
постав.от възложителя условия,ще се класира въз основа на 
критерий„оптимално съотношение качество/цена“.Пост.от възложителя 
критерий ще се оценява въз основа на цената,както и по 
показател,включващ соц.аспект,както следва: К1-Застрх.премия(90 
точки);К2-Срок за изплащане на обезщетение(10 точки).
10.Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 27.04.2018 г. в 
Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. 
Варна,бул. „Христо Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 18/04/2018 дд/мм/гггг
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