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П О К А Н А ЗА Д О П Ъ Л В А Н Е Н А О Ф Е Р Т А
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, тел.
02/9301366, във връзка със сключено с Вас Рамково споразумение № РД-11-149/09.05.2018
г. и на основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви кани да подадете оферта
за сключване на договор за застраховане на имуществото на Министерство на
здравеопазването, съгласно следните условия и изисквания:
1. Предмет на поръчката: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Застраховане
имуществото на Министерството на здравеопазването със застраховки „Пожар и природни
бедствия“, „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“, „Злополука на
местата/лицата в МПС“ и „Злополука на екипите на ЦСМП“.
2. Обекти подлежащи на застраховане:
2.1.Застраховка „Пожар и природни бедствия“, включваща следните обекти,
подлежащи на застраховане
1
1.1
1.2

Обект на застраховане
17 бр. сгради/част от сгради, собственост на МЗ; /Приложение №1/
Имущество на МЗ, съхранявано в Централния склад на МЗ, бул. „Столетов“ 44А;
/Приложение №2/

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ обхваща
1.1 17 /седемнадесет/ броя сгради/части от сгради, собственост на Министерство на
здравеопазването с балансова стойност 24 501 998,08 лева /Приложение №1/.
1.2 застраховка на имущество, собственост на МЗ, находящо се в Централния склад на МЗ,
бул. „Столетов“ №44А, на обща стойност 19 277 761,50 лв. /деветнадесет милиона двеста
седемдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и един лева и петдесет стотинки/,
съгласно списък /Приложение №2/.
Опис на находящо се в склада на МЗ имущество през
2021 г.

Ориентировъчна стойност
на доставките през една
календарна година
(в лева с ДДС)

Ваксини за задължителни и целеви имунизации и
реимунизации и биопродукти за постекспозиционна
профилактика, игли и спринцовки

19 277 761,50 лв.

Посоченото имущество по т. 1.2 се съхранява при хладилни условия, съгласно
изискванията на Наредба № 15 за имунизациите в Република България и указанията на
производителите.
В течение на една календарна година общата стойност на имуществото в склада е в
размер на 19 277 761,50 лв., като средно месечно варира между 2 500 000 лв. и 8 000 000 лв.
в резултат на регулярни доставки по договори за съответната година и отпускане при
необходимост на количества за нуждите на потребителите.
Складът е оборудван с генератор за аварийно електрозахранване, със самостоятелна
охранителна система срещу достъп и пожароизвестяване, има 24-часова невъоръжена
охрана.
2.Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, включваща следните
обекти подлежащи на застраховане
2
2.1
2.2

Обект на застраховане

3 бр. автомобили в Централно управление на Министерство на
здравеопазването; /Приложение №3/
280 бр. оборудвани санитарни автомобили на Министерство на
здравеопазването, предоставени за стопанисване и управление на Центровете
за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ (Приложение №4.1.)
7 бр. автомобили на Министерство на здравеопазването предоставени за
стопанисване и управление на Центровете по трансфузионна хематология
/НЦТХ и РЦТХ/ (Приложение №4.2.)

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ включва:
2.1 3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на Министерство на
здравеопазването, съгласно приложен списък /Приложение №3/;
2.2 287 /двеста и осемдесет и седем/ броя моторни превозни средства, собственост на МЗ, от
които:
- 280 /двеста и осемдесет/ броя оборудвани санитарни автомобили, предоставени за
стопанисване и управление на Центровете за спешна медицинска помощ в страната, всички
подробно описани, съгласно приложен списък /Приложение № 4.1./;
- 7 /седем/ броя моторни превозни средства, предоставени за стопанисване и управление на
Центровете по трансфузионна хематология, всички подробно описани, съгласно приложен
списък /Приложение № 4.2./;

3.Застраховка „Автокаско“, включваща следните обекти подлежащи на застраховане
3
3.1
3.2

3.3

Обект на застраховане
10 бр. автомобили в Централно управление на Министерство на здравеопазването;
/Приложение №3/
476 бр. оборудвани санитарни автомобили на Министерство на здравеопазването,
предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна медицинска
помощ /ЦСМП/ (Приложение №4.1.)
17 бр. автомобили на Министерство на здравеопазването предоставени за
стопанисване и управление на Центровете по трансфузионна хематология /НЦТХ и
РЦТХ/ (Приложение №4.2.)

21 броя специални и товарни автомобили и ремаркета към тях, собственост на
МЗ; /Приложение 5/

Застраховка „Автокаско“ включва:
3.1 10 /десет/ броя моторни превозни средства, собственост на Министерство на
здравеопазването, съгласно приложен списък /Приложение №3/;
3.2 493 /четиристотин деветдесет и три/ броя моторни превозни средства, собственост на МЗ,
от които:
- 476 /четиристотин седемдесет и шест/ броя оборудвани санитарни автомобили,
предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна медицинска помощ в
страната, всички подробно описани, съгласно приложен списък /Приложение №4.1./;
- 17 /седемнадесет/ броя моторни превозни средства, предоставени за стопанисване и
управление на Центровете по трансфузионна хематология, всички подробно описани,
съгласно приложен списък /Приложение №4.2./;
3.3 21 броя специални и товарни автомобили и ремаркета към тях, собственост на
Министерство на здравеопазването, всички подробно описани, съгласно приложен списък
/Приложение 5/;
4.Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и „Злополука на екипите на
ЦСМП“, включваща следните обекти подлежащи на застраховане:
4.1. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“
4.1
4.1.1
4.1.2

Обект на застраховане
56 места/лица в МПС на Централно управление на Министерство на
здравеопазването /Приложение №3/
1725 места/лица в МПС на Министерство на здравеопазването, предоставени за
ползване на Центровете за спешна медицинска помощ /ЦСМП/
90 места/лица в МПС на Министерство на здравеопазването предоставени за
ползване на Центровете по трансфузионна хематология /НЦТХ и РЦТХ/;

(Приложение №4.1. и Приложение № 4.2.)
4.2. Застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“
4.2
4.2.1

Обект на застраховане
238 екипа, в това число 52 реанимационни, 83 лекарски екипа, 83 долекарски екипа и
20 транспортни екипа с численост от 528 души; /Приложение №6/

Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ включва:
4.1.1 56 /петдесет и шест/ броя места/лица в МПС на Централно управление на Министерство
на здравеопазването, съгласно приложен списък /Приложение №3/;

4.1.2 1815 / хиляда осемстотин и петнадесет/ броя места в моторни превозни средства
собственост на Министерство на здравеопазването предоставени за ползване на ЦСМП и
ЦТХ.
Брой МПС
575 ЦСМП
30 ЦТХ

Брой места за застраховане в Общ
брой
едно МПС
застраховане
3
1725
3
90

места

за

Застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“
4.2.1 Застраховка „Злополука“ 238 екипа, в това число 52 реанимационни, 83 лекарски екипа,
83 долекарски екипа и 20 транспортни екипа с численост от 528 души, съгласно /Приложение
№6/
Заб. Конкретното имущество подлежащо на застраховане е подробно описано в приложенията
неразделна част от настоящата покана.

2. Срок и място за изпълнение:
2.1. Срок на застраховката: застраховките се сключват за срок от 1 /една/ година и започва
да тече от 0:00 часа на датите, следващи посочените в съответните приложения дати на
валидност на застраховките. При сключване на последващ договор за застраховане на
имущество и след получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя,
Застрахователят е длъжен в срок до 24 часа да прекрати действието на застраховките по
издадените застрахователни полици, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответната част от платената застрахователна премия за оставащия
период.
2.2. Срокът за издаване на всички застрахователни полици е до една седмица, считано от
датата на сключване на договора.
2.2. Място на изпълнение:
2.2.1. За застраховка „Пожар и природни бедствия“ – местоположението на недвижимите
имоти и имущество, подлежащо на застраховане, съгласно Приложение №1 и №2;
2.2.2. за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховката следва да
покрива застрахователни събития, причинени на територията на:
- Република България съгласно българския закон;
- държава членка съгласно нейния закон;
- трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при
пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице
национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в
този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на чиято
територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по
повод на което е сключена застраховката;
- трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по
многостранното споразумение, съгласно нейния закон;
- трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата
„Зелена карта“, съгласно чл. 480, ал. 1 и 2 от Кодекса на застраховането;
2.2.3. за застраховка „Автокаско“ да покрива застрахователни събития, настъпили на
територията на Република България;

2.2.4. за застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и застраховка „Злополука на
екипите на ЦСМП“, да покриват застрахователни събития, настъпили на територията на Р
България.
3. Гаранция за изпълнение на договора: при сключване на всеки конкретен договор,
сключен въз основа на рамково споразумение, изпълнителят представя гаранция за
изпълнение на същия, която се освобождава след неговото изпълнение. Гаранцията е в
размер на 5 % (пет) процента без ДЗП от стойността на конкретния договор. Гаранцията се
представя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
4. Условия и начин на плащане:
Плащането на начислената застрахователна премия се извършва в български лева по банков
път чрез платежно нареждане, по сметка посочена от застрахователя за всеки конкретен
договор, както следва:
- за застраховка „Пожар и природни бедствия“ - еднократно;
- за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ - еднократно;
- за застраховка „Автокаско“ – на шест равни вноски през два месеца;
- за застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и „Злополука на екипите на
ЦСМП“- еднократно.
Всички плащания се извършват в срок до 10 /десет/ дни след предаване на възложителя и
подписване на застрахователните полици и представяне на разходооправдателен документ за
размера на дължимата премия.
Застрахователните премии за които е предвидено да се изплащат на вноски се изплащат на
шест равни вноски през два месеца в срок до 10 /десет/ дни след представяне на
разходооправдателен документ за размера на дължимата премия.
5. Начин на образуване на предлаганата цена:
За изпълнение на поръчката потенциалният изпълнител посочва индивидуални
застрахователни премии в таблиците, съдържащи се в приложенията към настоящата покана,
както и обща застрахователна премия по видове застраховки, включени в обхвата на поръчката.
Общата застрахователна премия, с включен 2 % данък върху застрахователните премии,
посочена от потенциалният изпълнител в приложенията, съдържащи индивидуалните
застрахователни премии трябва да съответства на общата застрахователна премия, с включен
2% данък върху застрахователните премии, посочена в ценовото му предложение за същите
обекти.
Цените следва да бъдат посочени в български лева, със закръгление до втория знак след
десетичната запетая, с включен 2 % данък върху застрахователните премии.
В общата застрахователна премия следва да са включени всички разходи по изпълнението на
поръчката.
Предложената застрахователна премия трябва да включва и всички допълнителни разходи за
сключване на застраховките (в приложимите случай), като маркировка и друго изисквано от
застрахователя.
Съгласно чл. 6, ал. 3 от Рамковото споразумение, застрахователят не може да предлага понеблагоприятни за възложителя условия от първоначалната оферта, освен ако няма промяна в
задължителните премии, определени с Наредба на Комисията по финансов надзор.
6. Критерии за оценка на офертата:
Оценяването на участника в настоящата процедура ще се извършва по методиката за оценка
посочена в документацията за участие в процедурата за сключване на рамково споразумение по
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за застраховане имуществото на
Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП“.

7. Срок на валидност на офертата:
Срокът на валидност на офертата следва да е 3 месеца, считано от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата и представлява времето, през което участниците са обвързани
с условията на представените от тях предложения.
8. Съдържание на офертата:
Участникът/потенциалния изпълнител представя в офертата си задължително следните
документи:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
- Валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на
застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват
следва да са включени всички видове застраховки, предмет на настоящата покана.
Лицензът/Разрешението, следва да се поддържа валиден/о за целия срок на договора,
сключени въз основа на рамковото споразумение;
- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
- Техническо предложение (по образец от настоящата покана), към което се прилагат:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на
възложителя, както и общите условия за застраховката, за която е предложението (по
образец от настоящата покана), с приложени:
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец от
настоящата покана);
Декларация за срока на валидност на офертата (по образец от настоящата покана);
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд /органите, от които участниците могат да получат необходимата
информация са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по
заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg,
http://www.moew.government.bg,
www.mlsp.government.bg,
http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/);
- Ценово предложение, следва да съдържа предложената от участника цена за
изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя (по образец
от настоящата документация).
9. Изисквания към лично състояние на участниците. Основания за отстраняване:
9.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато за него е налице, някое от следните обстоятелства:
9.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172,
чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 –
353е от Наказателния кодекс;
9.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;
9.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
Забележка: Възложителят не отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, когато за него са налице обстоятелствата по т. 9.1.3., но размерът на
неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000

лв.
9.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
9.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
9.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност (ЗТМТМ) или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен.
Пояснения по декларацията по т.9.1.6.:
В съответствие с § 26, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.),
участниците в процедурата не следва да са извършили нарушенията по чл. 61, ал. 1, чл. 62,
ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда след 16.02.2018 г., в случай
че се установи че след тази датата същите са извършили посочените по-горе нарушения
на Кодекса на труда, същите ще бъдат отстранени от процедурата.
9.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
9.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е
чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
9.1.9. за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
Пояснения по декларацията по т.9.1.9.:
*Дефиниции: Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
смисъла на закона:
1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура,
получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед
на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т.
64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с
изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
4. "Земи" са всички земи от поземления фонд.
5. "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския
закон и по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
6. "Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на
Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Забележка: Съгласно чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от
закона не се прилага в случаите, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или
многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за
дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по
отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване
на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни
международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по
реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с
която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни
собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно
лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл.
6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система
за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е
представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на
Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на
разпространителите и доставчиците на медийни услуги;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице
за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки
в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – за дейностите, за които се прилага
споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице
за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към
Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013
г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице
за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите
действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
9.1.10. които са свързани лица с други участници в процедурата (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).
Пояснение по т. 9.1.10.
„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
9.1.11. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Участникът представя информация (декларира) липсата или наличието на горните
обстоятелства с маркиране на отговор ДА или НЕ в еЕЕДОП, при съобразяване на следното:
За обстоятелствата по т. 9.1.1. и т. 9.1.2. (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) се отговаря в ЕЕДОП
както следва:
∙ В част III, раздел „А“, участникът следва да отговори с НЕ ако не е осъждан или с ДА ако е и
да предостави информация относно присъди за следните престъпления:
а/. участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
б/. корупция - по чл. 301 - 307 от НК;
в/. измама - по чл. 209 - 213 от НК;
г/. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности – по чл. 108а от НК;
д/. изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и по
чл. 108а, ал. 2 от НК;
е/. детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК.
В част III, раздел „В“, участникът следва да отговори с НЕ ако не е осъждан или с ДА ако е
и да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 172,чл. 255б и чл. 352
– 353е от НК.
∙ В част III, раздел „Г“, участникът следва да отговори с НЕ ако не е осъждан или с ДА ако е и
да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217,
чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а и чл. 256- 260 от НК.
При отговор „ДА“ участникът посочва:
Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правно основание за постановяването ѝ;
Срока на наложеното наказание.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 9.1.1. при
наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
По т. 9.1.3. (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се маркира отговор ДА или НЕ в част III, буква „Б“ от
ЕЕДОП;
По т. 9.1.4. (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се маркира отговор ДА или НЕ в част III, буква „В“ от
ЕЕДОП;
По т. 9.1.5. (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се маркира отговор ДА или НЕ в част III, буква „В“ от
ЕЕДОП;
По т. 9.1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се маркира отговор ДА или НЕ
В част III, буква „В“ от ЕЕДОП за нарушение на задълженията в областта на трудовото право
по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда.
В част III, раздел „Г" за нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност и нарушения на задълженията в областта на трудовото право по чл. 61, ал. 1, чл. 62,
ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда.
По т. 9.1.7. (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се маркира отговор ДА или НЕ в част III, буква „В“ от
ЕЕДОП;

По т. 9.1.8. (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се маркира отговор ДА или НЕ в част III, буква „В“ от
ЕЕДОП;
В част III, раздел „Г“ с маркиране на отговора НЕ участникът отговоря, че за него не са
налице и следните национални основания за изключване:
 чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (т.9.1.9. по-горе) ;
 чл. 107, т.4 във връзка с чл.101, ал. 11 от ЗОП (т.9.1.10. по-горе);
 чл. 69 от ЗПКОНПИ (т.9.1.11. по-горе).
Основанията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в
който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице,
основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише
само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени
лица.
Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал.1, т.1, 2
и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
Участниците могат да представят ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът в който се
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
10. Други изисквания:
Офертата следва да потвърждава условията на офертата, представена в откритата процедура
за сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на изпълнител за застраховане на
имущество на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП” или да
предоставя по-благоприятни за възложителя условия.
Предложената цена /тарифно число/ в офертата на настоящата процедура не може да бъде
по-неблагоприятна за Възложителя от представената ценова оферта към откритата
процедура за сключване на рамково споразумение.
11. Място и срок за подаване на офертите за участие:
Изпълнителят по рамковото споразумение подава лично или чрез упълномощено лице
офертата си за участие си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес:
гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до
17:30 ч. на 08.04.2021 г.
Ако участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока
за подаването й. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него.
Офертата за участие се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:
До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5
Оферта за участие в процедура с предмет: „Застраховане имуществото на
Министерството на здравеопазването“.
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за
оценяване и класиране”.
12. Отваряне на офертите ще се извърши от 10.00 часа на 09.04.2021 г.
За разглеждане на представената оферта се съставя протокол от назначената за това комисия,
която предлага на възложителя да определи изпълнител въз основа на определения критерии
за възлагане на поръчката и да сключи договор по реда на Закона за обществените поръчки.
Приложения и образци:
1.
ЕЕДОП (образец);
2.
Техническо предложение (образец);
3.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(образец);
4.
Декларация за срока на валидност на офертите (образец);
5.
Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП (образец);
6.
Ценово предложение (образец);
7.
Проект на договор (образец);
8.
Списък на имоти, собственост на Министерство на здравеопазването,
подлежащи на застраховка „Пожар и природни бедствия“ /Приложение №1/
9.
Опис на имущество, собственост на Министерство на здравеопазването,
подлежащо на застраховка „Пожар и природни бедствия“ /Приложение №2/
10.
Списък на МПС, собственост на Министерство на здравеопазването централно управление подлежащи на застраховка „Гражданска отговорност“,
„Автокаско“ и „Застраховка на местата/лицата“(Приложение №3);
11.
Списък на МПС, собственост на Министерство на здравеопазването,
предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна медицинска
помощ /ЦСМП/ и на Центровете по трансфузионна хематология /НЦТХ и РЦТХ /
подлежащи на застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“ и
„Застраховка на местата/лицата“ /Приложение №4/;
12.
Списък на МПС специални и товарни автомобили /Приложение 5/;
13.
Списък на екипите на ЦСМП, подлежащи на застраховка „Злополука“
/Приложение 6/;
1.4.2021 г .
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