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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: 00515
Поделение: ________
Изходящ номер: 916 от дата 11/02/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Адрес
бул. "Цар Освободител" № 7
Град Пощенски код Страна
София 1000 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Централен военен клуб 02 9221704
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Вяра Тодева
E-mail Факс
v_todeva@militaryclubs.bg 02 9810731
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.militaryclubs.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.militaryclubs.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предоставяне на  застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както 
следва:
Обособена позиция № 1: Застраховка “Злополука на гости на 
хотели”, отседнали в хотелите и военно-почивните домове, 
управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”;
Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в 
чужбина”;
Обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука” на деца.

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

Осн. предмет 66510000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно Пълно описание на обекта на поръчката, публикувано в 
профила на купувача на сайта на Възложителя: 
www.militaryclubs.bg. Стойността на поръчката разпределена по 
обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1 – до 38 905,30 лева /без ДДС с 2 % данък 
по ЗДЗП/; 
Обособена позиция № 2 – до 3 000,00 лева /без ДДС с 2 % данък по 
ЗДЗП/;
Обособена позиция № 3 - до 877,00 лева /без ДДС с 2 % данък по 
ЗДЗП/; 
Прогнозна стойност
(в цифри): 42782.30   Валута: BGN
Място на извършване
На територията на страната код NUTS: BG
Изисквания за изпълнение на поръчката
І. Участниците трябва да представят оферта  в запечатан, 
надписан и непрозрачен плик. Тя следва да отговаря на 
изискванията на чл.101в от ЗОП, както и да съдържа:
1. Оферта (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по 
представените образци, публикувани на интернет адрес: 
www.militaryclubs.bg. Офертата задължително съдържа: 
1.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:
1.1.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен 
препис) от документ за регистрация (съдебна или Удостоверение за 
актуално състояние от Агенцията по вписванията) или посочен 
единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице 
или едноличен търговец. Физическите лица, участници в 
процедурата или включени в състава на обединения, представят 
заверено от тях копие на документа за самоличност. При участници 
обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в 
който задължително се посочва представляващият. 
1.1.2.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически 
и/или физически лица се представя и акта за създаването му в 
оригинал или в нотариално заверен препис. Неперсонифицираните 
дружества следва да представят копие на документ за регистрация 
съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат. 
Задължително следва да се посочи представляващия обединението.
1.1.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо).
2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата /оригинал/
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и 
чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5  и ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал - 
Приложение № 4). 
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 
3 и 4 от ЗОП (оригинал – Приложение № 5). 
5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал - 
Приложение № 6). 
6. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, 
аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните 3 
(три) години (2010, 2011 и 2012 г.), за всяка обособена позиция 
не по-малък от:
Обособена позиция № 1 – 114 400 (сто и четиринадесет хиляди и 
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четиристотин) лева; 
Обособена позиция № 2 – 8 820 (осем хиляди осемстотин и 
двадесет) лева;
Обособена позиция № 3 – 2 578 (две хиляди петстотин седемдесет и 
осем) лева;
За доказване на това обстоятелство се представя декларация-
информация за оборота от дейности, които са аналогични на 
предмета на поръчката, по образец (Приложение № 7).
7. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) договора с 
предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с 
декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни 
дейности, извършени през последните три години, включително 
стойностите, датите и получателите, по образец (Приложение № 8).
8. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 3 
бр. референции/препоръки за добро изпълнение, издадени през 
последните три години. Препоръките следва да са във връзка с 
изпълнението на дейности, аналогични на предмета на поръчката.
9. Участникът следва да представи заверено копие на валиден 
лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и/или 
допълнителен лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, 
издадени от компетентен орган.
10. Административни сведения (Приложение № 9).
11. Предлагана цена за изпълнение на поръчката - (в оригинал - 
Приложение № 2.1., 2.2. и 2.3.).
12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - (в 
оригинал - Приложение № 3.1., 3.2. и 3.3.) с приложени Общи 
условия на застрахователя – по позициите, за които кандидатства.
II. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно Пълно 
описание на обекта на поръчката, Технически спецификации, 
публикувани в профила на купувача на сайта на Възложителя: 
www.militaryclubs.bg
III. Участникът избран за изпълнител по съответната обособена 
позиция, преди подписване на договора, следва да представи 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от 
стойността му.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 18/02/2013 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
1. Пълно описание на обекта на поръчката;
2. Технически спецификации;
3. Указания за подготовка на офертата;
4. Критерий за оценка;
5. Оферта – (Приложение № 1); 
6. Предлагана цена - (Приложение № 2.1., 2.2. и 2.3.);
7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 
(Приложение № 3.1., 3.2. и 3.3.); 
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8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и 
чл. 47, ал. 2,т. 2 и т. 5  и ал. 5, т. 1 от ЗОП – (Приложение № 
4);
9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 
3 и 4 от ЗОП - (Приложение № 5);
10. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП - (Приложение № 6);
11. Декларация-информация за оборота на участника - (Приложение 
№ 7);
12. Списък - декларация на основните договори за подобни 
дейности, извършени през последните 3 години - (Приложение №8);
13. Административни сведения за участника – (Приложение № 9).

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/02/2013 дд/мм/гггг
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