
 

Препис! 
 

„ П Р И С Т А Н И Щ Е    Б У Р Г А С "  Е А Д  
 

З А П О В  Е Д  
 

№РД…………………. 

гр. Бургас.........................2023 г. 

На основание чл.20, ал.4, ал.3 от ЗОП, чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за публичните предприятия 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

Да се открие и проведе конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на 
застрахователни услуги по застраховка „Индустриален пожар" за сметка на „Пристанище 
Бургас" ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура" за обектите, предоставени за 
ползване, при следните условия: Описание на обектите: - съгласно Приложения № 1. 
1. Обявяване на конкурса- чрез публична покана до неограничен кръг кандидати, 
публикувана в местен вестник и на електронната страница на дружеството. 
2. Общи и специални условия на процедурата и изисквания към участниците. 

2.1. Общи условия - Срок и място на изпълнение на услугата - една година от 
датата на подписване на договора; територията на Република България, „Пристанище 
Бургас" ЕАД. 

2.2.Специални условия - офертата да е изготвена в съответствие с изискванията, 
посочени в документацията за участие и съгласно приложените описи. 

2.3.1.Изисквания към участниците - до участие в конкурса се допускат кандидати, 
отговарящи на изискванията по Кодекса за застраховането, които имат най-малко 3-
годишен опит в застрахователната дейност-предмет на процедурата; кандидатите следва 
да представят най-малко две референции от клиенти, с които са работили или от 
постоянни партньори; кандидатите следва да посочат основните си презастрахователи. 
Кандидатите да предложат участие в положителния финансов резултат от застраховката 
без наличието на условия за подновяване на застраховката при същия застраховател. 

2.3.2.Не могат да участват в конкурса кандидати, които са осъдени с влязла в сила 
присъда за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, за 
престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления против стопанството или 
против собствеността, освен ако са реабилитирани; които са обявени в несъстоятелност 
или са в производство по обявяване в несъстоятелност; които са производство по 
ликвидация; които са лишени от право да упражняват професия или дейност, отнасяща се 
до предмета на процедурата; които имат парични задължения към държавата по смисъла 
на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако 
е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията - за удостоверяване на 
наличието или отсъствието на горните обстоятелства кандидатите попълват образец на 
декларация, представена в документацията. 

2.3.3.С офертата кандидатите представят следните документи: 1) подписана от 
представляващия дружеството презентация на кандидата/оригинал/; 2) удостоверение за 
актуално правно състояние или ЕИК; 3) разрешително за извършване на дейност 
съгласно на Кодекса за застраховането; 4) референции по т.2.3.1., удостоверяващи 3-
годишен опит на кандидата в застрахователната дейност; 5) декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по т.2.3.2. - по образец/оригинал/; 6) документ за закупена 
документация; 7) документ за внесена гаранция; 8) общи условия и други документи - по 
преценка на кандидата; 9) подписано предложение за участие в конкурса от 
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кандидата/оригинал/; 10)Юридически сведения за кандидата (приложение                                   
№ 2); 11)действаща презастрахователна програма.Всички документи да са предствени в 
оригинал или заверени копия. 

3.Начин на образуване на предлаганата цена - в ценовата оферта да се посочат: а) 
тарифни числа за всяка позиция от предложението; б) премия в лева, за всяка позиция от 
предложението; в) годишна премия по видове застраховки; г) механизъм за оценка на 
щетите и изплащане на обезщетенията и други съгласно посочените в документация 
изисквания. Начин на плащане на застрахователните вноски - еднократно или на 
разсрочени вноски, чрез банков превод. 

4.Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни от датата на отваряне на 
офертата. 

5.Критерии за оценка на офертите - икономически най-изгодна оферта и тежест на 
показателите в комплексната оценка, в т.ч.: 
а) застрахователна премия (предложена цена) - 85 т.; б) срок за изплащане на 
застрахователното обезщетение - 10 т.; в) начин на плащане на застрахователната премия 
- 5 т .  

Методиката за оценяване на офертите е определена в документацията за участие. 
б.Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в 

административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД-стая № 303, срещу представен 
документ за платени 5 лв. /без ДДС/, невъзстановими, платими в касата всеки работен 
ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., до 14.02.2023г. включително. 

7. Офертата за участие в конкурса, придружена с изискуемите документи следва 
да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, надписан с надписа „Възлагане на 
застрахователни услуги"по застраховка „Индустриален пожар" за сметка на „Пристанище 
Бургас" ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура" за обектите, предоставени за 
ползване", в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД- партер до 16.30 ч. на 
15.02.2023г. Предлаганата ценова оферта се представя в отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Предлагана цена", поставен в плика с офертата. Върху плика кандидатът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, и по възможност електронен адрес. 

8. Гаранции: 

8.1.Гаранция за участие на кандидатите в конкурса - парична сума в размер на: 
60,00 лв. Гаранцията за участие се плаща ефективно до 15.02.2023г. включително в 
главната каса на „Пристанище Бургас" ЕАД или по сметка. 

8.2. Гаранция за изпълнение на договора за услугата - 3% от стойността на 
договора. Внася се при подписване на договора с кандидата, определен за изпълнител в 
една от следните форми - парична сума или банкова гаранция. Гаранцията се освобожда в 
срок от 3 работни дни след прекратяване действието на договора за застраховка. 

Гаранцията за участие се внася в касата на "Пристанище Бургас" ЕАД или по 

сметка Централна кооперативна банка ,Сметка в лева IBAN:BG 85 CECB 9790 1006 6502 

00 , BIC:CECBBGSF. 
 

9.Време и начин за оглед на обектите, предмет на застраховките - Закупилите 
документация кандидати имат право на оглед на обектите, предмет на конкурса всеки 
делничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч., считано от датата на получаване на офертите за 
провеждане на конкурса до крайната дата за подаване на предложенията в присъствието 
на г-н Н.Тюфекчиев -Главен счетоводител в отдел „СО". 

10.Дата, място и час на провеждане на конкурса - в заседателната зала на 
административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, 3 ет. на 16.02.2023г. от 10.00ч.. 
Комисията, назначена за отваряне и разглеждане на офертите, съставя протокол за 
оценяване и класиране на офертите със списък на допуснатите до участие и на 
отстранените оферти. 

11.След утвърждаване на протокола от изпълнителния директор комисията 
писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането. 
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II. Утвърждавам документация, ведно с Правила за провеждане на конкурса. 

Ш.Определям следните условия за провеждане на конкурса: 

Мястото, където се закупува документация е административната сграда на 
"Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303. 

Размерът на таксата за получаване на документация е 5 /пет / лева /без ДДС/. 
Размерът на гаранцията за участие на кандидатите в процедурата - парична сума в 

размер на: 60,00/шестдесет/ лв. 
Гаранциите за участие се внасят в касата на "Пристанище Бургас" ЕАД или 

Централна кооперативна банка, Сметка в лева IBAN:BG 85 CECB 9790 1006 6502 00, 

BIC:CECBBGSF. 
.Внесените гаранции се освобождават в срок от 7 дни от вземане на решението за 

определяне на изпълнител. 

IV. Определям Списък на документите, които следва да бъдат представени от 
участниците (в оригинал или заверени копия), а именно: 
 

I .  Подписана презентация на кандидата/оригинал/; 
2.Удостоверение за актуално правно състояние или ЕИК;  

3.Разрешително за извършване на дейност съгласно на Кодекса за застраховането; 
4.Референции - най-малко две, удостоверяващи  3-годишен опит на кандидата в 
застрахователната дейност; 

5Декларация - по образец (приложение № 3)/оригинал/; 
6. Юридически сведения за кандидата (приложение № 2) 
7.Общи условия на застраховката; 
8.Документ за закупена документация. 
9.Документ за внесена гаранция за участие. 

1 0 .Подписано предложение за участие в процедурата от кандидата/оригинал/. 
11.Действаща презастрахователна програма. 

V. Определям следния състав на Комисия за провеждане на конкурса: 
 

Председател: г-н Николай Тюфекчиев - Главен счетоводител 
 

Членове: 1.Димитринка Трепечова- счетоводител 
2. Мадлен Мутафян – Главен юрисконсулт 

 

Протоколчик: Мадлен Мутафян – Главен юрисконсулт 
 
 

Резервни членове: Елена Берберова- счетоводител 
Ивиан Горов- юрисконсулт 

С право на глас са председателят и членовете на комисията. Секретарят няма право 
на глас. 

VI. Комисията по провеждане на конкурса да предприеме действия по 
организиране провеждането му, вкл. и публикуване решението за 
провеждане на конкурса. 

Настоящата заповед да се връчи на председателя, членовете на комисията и 
секретаря за сведение и изпълнение. 

Диян Димов/п/ Вярно с оригинала! 

Изпълнителен директор 

на „Пристанище Бургас" ЕАД 

мм 


