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Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1352
Поделение: Булгаргаз ЕАД
Изходящ номер: БГ-04-19-254 от дата 08/02/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Булгаргаз ЕАД
Адрес
ул. Петър Парчевич № 47
Град
Пощенски код
София
1000

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
в съответствие с посоченото
02 9358986
Лице за контакти
Йордан Божинов
Електронна поща
Факс
yordan.bozhinov@bulgargaz.bg
02 9250394
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.bulgargaz.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.bulgargaz.bg/bg/profil-na-kupuvatsha/obshtestveniporytshki-27/protseduri-za-vyzlagane-37/sybitie-77
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
динамична система за доставки) може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
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Производство, пренос и разпределение на
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Търсене, проучване или добив на
природен газ или нефт
Търсене, проучване или добив на
въглища или други твърди горива
Вода

Пощенски услуги
Железопътни услуги
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Пристанищни дейности
Летищни дейности

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Застраховане на имущество и отговорност на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в три
обособени позиции.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която
съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Категория услуга No 6
Изграждане
Покупка
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
услуги 1-27, моля вижте
изпълнение
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка на изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация
от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
На територията на
Република България и
Република Румъния
код NUTS:
код NUTS:
код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: ________
Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):
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ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
"Булгаргаз" ЕАД провежда процедура за избор на
застраховател/застрахователи, за сключване на договори за
застраховка на имущество и отговорност на дружеството.
Обществената поръчка включва три обособени позиции, които са в
съответствие с посоченото в настоящото Обявление.
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
66510000

Доп. код (когато е приложимо)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Обхвата на застрахователните услуги, включени в предмета на
обществената поръчка, ще се определя на основа посоченото за
всяка обособена позиция, в съответните Приложения Б към
настоящото обявление.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 181685 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие за всяка от обособените позиции е в
размер, както следва:
1. По обособена позиция № 1 - 50 лева;
2. По обособена позиция № 2 - 1750 лева;
3. По обособена позиция № 3 - 15 лева.
Всеки участник следва да предостави гаранция за участие по всяка
от обособените позиции, за които ще подаде оферта.
При гаранция за участие под формата на депозит, участникът
следва да внесе сума в лева, която е сбор от посочените по-горе
суми по отделните обособени позиции, по които участникът подава
оферта. Сумата се внася по следната банкова сметка на
"Булгаргаз" ЕАД в“Райфайзенбанк (България)” ЕАД: IBAN:
BG52RZBB91551060067904 и BIC CODE: RZBBBGSF. В нареждането за
плащане следва да бъде записано: “Гаранции за участие в
процедура с идентификационен № 1-2016 на “Булгаргаз” ЕАД- по
обособени позиции № ...., № ...., № .....".
При представяне на гаранция за участие под формата на банкова
гаранция, същата се изготвя по образеца от документацията за
участие в процедурата и се предоставя по всяка от обособените
позиции, за които участникън ще подаде оферта. Сумите по
отделните банкови гаранции следва да съответстват на посоченото
по-горе.
ІІ. Гаранция за изпълнение - участникът, определен за изпълнител
по съответната обособена позиция, следва при подписване на
договора за изпълнение на поръчката, да представи документ за
внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в
съответствие с договореното, в една от следните форми:
- депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от стойността
на поръчката по съответната обособена позиция по следната
банкова сметка на "Булгаргаз" ЕАД в “Райфайзенбанк (България)”
ЕАД: IBAN: BG52RZBB91551060067904 и BIC CODE: RZBBBGSF
или
- банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността
на поръчката по съответната позиция. Условията във връзка с
откриването и освобождаването на банковата гаранция са
определени в проектите на договори, приложени в документацията
за участие в процедурата. При представяне на гаранция за
изпълнение под формата на банкова гаранция, същата трябва да
съответства на образеца от документацията за участие в
процедурата.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
"Булгаргаз" ЕАД ще заплаща застрахователните премии за
застраховките по отделните обособени позиции в съответствие с
посоченото в отделните проекти на договори, които са част от
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документацията за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Да
Ако да, опишете ги:
В съответствие с указаното в документацията за участие в
процедурата.

Не

Относно Обособена позиция №2. частниците следва да предложат в
ценовото си предложение минимална и депозитна застрахователна
премия, която не може да превишава сумата от 140 000 лева.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Всеки участник следва да представи документите и информацията,
посочени в Раздер I от Указанията за подготовка на оферта.
В посочения радел от Указанията за подготовка на оферта е
указано, че с оферата си участниците следва да представят копие
от разрешение (лиценз) за извършване на съответна
застрахователна дейност, съобразно Кодекса за застраховането,
съответно за участник чуждестранно лице - аналогичен документ,
издаден от компетентна институция в съответната държава, в която
участникът е установен.
Критерии за подбор във връзка с изискване по чл. 49 от ЗОП: С
посоченото по-горе разрешение (лиценз), следва да се удостовери
правото на участника, да извършва застрахователна дейност,
съответна на застрахователните услуги по обособените позиции от
предмета на поръчката, по които участникът е подал оферта.
Допълнителна информация относно съдържанието на офертата, както
и за подготовката и представянето й се съдържа в Указанията за
подготовка на оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
не е приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
не е приложимо
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Да
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ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да

Не

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Договаряне Има вече избрани кандидати:
Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в
раздел VІ.3) Допълнителна информация
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне
Показатели
Тежест
Размер на застрахователната премия, в т.ч. и данък 50
1
Срок за регистриране на застрахователното събитие
5
2
в работни дни
Срок за изплащане на обезщетението, при настъпване 20
3
на застрахователно събитие в работни дни
Участие в положителния финансов резултат под
25
4
формата на връщане на част от застрахователните
премии
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)
1-2016
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Да

Не

Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
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Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 21/03/2016 дд/мм/гггг
Час: 16:00
Платими документи
Да
Не
Ако да, цена (в цифри): 20 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
При условие, че участник желае да получи документация за участие
от възложителя, участникът следва преди получаването на
документацията, да предостави платежен документ за внесена сума
в размер на 20 лева по следната сметка на възложителя в
“Райфайзенбанк (България)” ЕАД: IBAN: BG52RZBB91551060067904 и
BIC CODE: RZBBBGSF.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 21/03/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22/03/2016 дд/мм/гггг
Час: 10:00
Място (когато е приложимо): В офис-сградата на Булгаргаз ЕАД в гр. София, ул. Петър
Парчевич № 47
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да
Не
е приложимо)
Условията за присъствие при отваряне на офертите и процедурата
на отваряне са в съответствие с посоченото в чл. 68 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:

Да

Не

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Показателите и тежестта на критериите в т. IV.2.1) Критерий за
оценка на офертите, се отнасят за Обособена позиция 1 и
Обособена позиция 3.
Показателите и тежстта на критериите за Обособена позиция 2
УНП: 59bfa024-9c2b-4a2d-a62b-9efe237dbc1d
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можете да видите в допълнителната информация в Приложение Б за
Обособена позиция 2
Прогнозната стойност, посочена в т. ІІ.2.1., е сборът от
прогнозните стойности, посочени в Приложения Б за всяка от
обособените позиции.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези
средства по избор на възложителя.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до
документацията за участие в процедурата, като тя може да бъде
намерена на интернет адреса на профила на купувача, посочен в т.
I.1)
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Сроковете за подаване на жалби са в съответствие с чл. 120, ал.
5 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18

УНП: 59bfa024-9c2b-4a2d-a62b-9efe237dbc1d
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Град
София

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 08/02/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична
система за доставки)
Официално наименование
Булгаргаз ЕАД
Адрес
ул. Петър Парчевич № 47
Град
Пощенски код
Държава
София
1000
България
За контакти
Телефон
в съответствие с посоченото
02 9358942
Лице за контакти
Даниела Чукарова
Електронна поща
Факс
Daniela.Chukarova@bulgargaz.bg
02 9250394
Интернет адрес (URL):
www.bulgargaz.bg
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Булгаргаз ЕАД
Адрес
ул. Петър Парчевич № 47
УНП: 59bfa024-9c2b-4a2d-a62b-9efe237dbc1d

9

Партида: 1352

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

Град
София
За контакти
в съответствие с посоченото
Лице за контакти
Даниела Чукарова
Електронна поща
Daniela.Chukarova@bulgargaz.bg
Интернет адрес (URL):
www.bulgargaz.bg

Пощенски код
1000
Телефон
02 9358942

Държава
България

Факс
02 9250394

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 1 Наименование: Застраховка “Гражданска отговорност” във връзка с
осъществяваната от “Булгаргаз” ЕАД лицензионна дейности по Закона за енергетиката обществена доставка на природен газ.
1) Кратко описание
Застрахова се “Гражданска отговорност” във връзка с
осъществяваната от “Булгаргаз” ЕАД лицензионна дейности по
Закона за енергетиката - обществена доставка на природен газ.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
66510000
Осн. предмет
3) Количество или обем
Обектът на застраховане по т. 1) се застрахова за рисковете,
посочени в Раздел I от проекта на договор по тази обособена
позиция.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 5100 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начала дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Застраховка на стоково-материални запаси
(природен газ) в подземно газохранилище Чирен и природен газ в транзитната
газопреносна система на територията на Република Румъния
1) Кратко описание
Застраховат се стоково-материални запаси (природен газ) в
подземно газохранилище Чирен и природен газ в транзитната

УНП: 59bfa024-9c2b-4a2d-a62b-9efe237dbc1d
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газопреносна система на територията на Република Румъния.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
66510000

Доп. код (когато е приложимо)

3) Количество или обем
Обектът на застраховане по т. 1) се застрахова за рисковете,
посочени в Раздел I от проекта на договор по тази обособена
позиция.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 175000 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начала дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация
Критерий за оценка на офертите -

посочените по долу показатели

Показатели:
Тежест в комплексната оценка:
1. Размер на минимална и депозитна застрахователната премия, в
т.ч. и данък.
10 %
2. Тарифно число на застрахователя за изчисляване на доплащането
към
минималната и депозитна застрахователна премия
65 %
3. Срок за регистриране на застрахователното събитие в работни
дни
5 %
4. Срок за изплащане на обезщетението, при настъпване на
застрахователно събитие
в работни дни
10 %
5. Участие в положителния финансов резултат под формата на
връщане на част от
застрахователните премии
10 %
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 3 Наименование: Застраховка на машини, съоръжения и оборудване;
на задбалансови активи и материали; на стопански инвентар и компютърна техника,
собственост на “Булгаргаз” ЕАД.
1) Кратко описание
Застраховат се машини, съоръжения и оборудване; задбалансови
активи и материали; стопански инвентар и компютърна техника,
собственост на “Булгаргаз” ЕАД.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 59bfa024-9c2b-4a2d-a62b-9efe237dbc1d
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3) Количество или обем
Обектът на застраховане по т. 1) се застрахова за рисковете,
посочени в Раздел I от проекта на договор по тази обособена
позиция.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1585 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начала дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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