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Съдържание на документ

BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Авиоотряд 28, Летище София, За: Румен Колев, България 1540, София, Тел.: 02 9425020; 02 9459017; 0899
070279, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201
М ясто/места за контакт: Авиоотряд 28
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://avio28.com.
Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page6.html.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Застраховки на авиационния персонал, автомобили и имущество на Авиоотряд 28 за 2015 г. при следните четири
обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Групова застраховка "Злополука” (трудова и битова) на
авиационния персонал на Авиоотряд 28; 2. Обособена позиция № 2 - Застраховка срещу акутно заболяване и
помощ при пътуване (асистанс) в чужбина на авиационния персонал на Авиоотряд 28; 3. Обособена позиция № 3 Застраховка "Гражданска отговорност”, “Каско” и "Злополука на пътниците и водача” на автомобилите в
Авиоотряд 28; 4. Обособена позиция № 4 - Застраховка на имущество - сгради, машини, съоръжения, инвентар и
самолетно – обслужваща техника в Авиоотряд 28. Участниците могат да подават оферти за една отделна или
няколко обособени позиции на обществената поръчка, в зависимост от желанието и вида на разрешената им
застрахователна дейност.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
66512100, 66512210, 66514110, 66516000, 66515100, 66515000, 66515400
Описание:
Застраховка "Злополука"
Доброволна застраховка "Заболяване"
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Застраховка "Пожар"
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховка с покритие на разходи, произтичащи от лошо време
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Ще бъдат застраховани: 1. Авиационният персонал за "Злополука" (трудова и битова); 2. Авиационният персонал
за "Застраховка срещу акутно заболяване и помощ при пътуване (асистанс) в чужбина"; 3. Автомобилите за
"Гражданска отговорност", "Каско" и "Злополука на пътниците и водача”; 4. Имущество, което е сгради, машини,
съоръжения, инвентар и самолетно-обслужваща техника. Броят на застрахованите служители авиационен персонал,
автомобили, сгради, машини, съоръжения, инвентар и самолетно-облужваща техника са посочени в Приложение
към публичната покана.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
20000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
България, София, Летище София, Авиоотряд 28
NUTS :
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035224&PHPSESSID=62cbdec36b397156b9f63ab0eac8f497&tab=&act=&header=&header=print

1/2

28.10.2014 г.

Съдържание на документ

BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Техническите спецификации и изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение към публичната
покана, одобрено от Възложителя - виж допълнителната информация.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Обособена позиция № 1: 1. "Застрахователна премия за “Злополука" (трудова и битова)" - тежест 50 %; 2. Процент
от застрахователната сума, изплащана за застрахователно обезщетение за риска “прекратяване валидността на
свидетелството за правоспособност на авиационния персонал вследствие на трайно загубена, трайно намалена
работоспособност или временна неработоспособност, в резултат на злополука (трудова и битова)” - 30 %; 3.
Сумарен процент от брутното месечно трудово възнаграждение, изплащано за застрахователно обезщетение за
риска “Загубване възможността за упражняване на професията на авиационния персонал съгласно заеманата
длъжност вследствие злополука (трудова и битова) за определен срок (не повече от 12 календарни месеца)” за срок
от 12 календарни месеца - тежест 20 %; Обособена позиция № 2: 1. Застрахователна премия при фиксиран лимит на
застраховка 50000 EUR и 50 застраховани лица авиационен персонал - тежест 70 %; 2. Брой покрити
застрахователни рискове - тежест 30 %; Обособена позиция № 3: 1. Обща (сумарна) застрахователна премия за
“Гражданска отговорност”, “Каско” и “Злополука на пътниците и водача” за посочените по списъка автомобили тежест 60 %; 2. Обща (сумарна) застрахователна сума за застрахователен риск “Пълно автокаско” на посочените по
списъка автомобили - тежест 20 %; 3. Застрахователна сума по застраховка „Злополука на пътниците и водача” за
всяко събитие за всеки пътник и водача в М ПС - тежест 20 %; Обособена позиция № 4: 1. Обща застрахователна
премия за посоченото имущество, при предлагане на всички задължителни застрахователни покрития, посочени в
Приложението към публичната покана - тежест 90 %; 2. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при
възникване на застрахователно събитие - тежест 10 %.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
17/11/2014 10:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Приложението към публичната покана се предлага безплатно и може да бъде получено от профила на купувача
на Авиоотряд 28 на интернет адрес: http://www.avio28.com/page6.html. 2. Дата, място и час на отваряне на
офертите: 17.11.2014 г., 13.00 ч. в административната сграда на Авиоотряд 28. При отваряне на офертите могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в
която се извършва отварянето на офертите.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
14/11/2014
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