
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП -
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРЕСЛАВ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016174120023

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велики Преслав

Пощенски адрес:
ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ №.10

Пощенски код:
9850

код NUTS
BG333 Шумен

Лице за контакт

Gergana Dineva Dimitrova

Електронна поща:
dgs.preslav@dpshumen.bg

Телефон:
+359 886404382

Факс:
+359 53842106

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://dgspreslav.sidp.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20753

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование



„ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” по обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ №3: Застраховка „Гражданска отговорност" съгласно чл.94 ал.2 от ЗОБВВПИ“

II.1.2) Основен CPV код

66510000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е „услуга”, осъществявана чрез застраховане, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП;

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител за извършване на задължително  застраховане на
работещите в ТП „ДГС Преслав” по обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ №1: Застраховка „Живот и злополука” съгласно чл.192 от Закона  за горите на служителите,
изпълняващи функции по опазване на горските територии;
ПОЗИЦИЯ №2: Застраховка по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
„Трудова злополука” при заявени бройки правоимащи  служители,съгласно приложен списък;
ПОЗИЦИЯ №3: Застраховка „Гражданска отговорност на служителите, изпълняващи функции по опазване на
горските територии при носене и употреба на оръжие, съгласно чл.94 ал.2 от ЗОБВВПИ“

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
440.00

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да

Брой обособени позиции
1

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

ПОЗИЦИЯ №3: Застраховка „Гражданска отговорност на служителите, изпълняващи функции по опазване на
горските територии при носене и употреба на оръжие, съгласно чл.94 ал.2 от ЗОБВВПИ“

Обособена позиция №
3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

66512000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG333 Шумен

Основно място на изпълнение
Административен адрес на ТП ДГС Преслав: гр.Велики Преслав 9850, ул."Симеон Велики" №10.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Брой на служителите на ТП „ДГС Преслав“, подлежащи на застраховка 14 правоимащи служители;



II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №
02711-2022-0063

от
05-април-2022

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
41602

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
3

Наименование
„ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” за срок от една година по обособени
позиции, както следва: ПОЗИЦИЯ №3: Застраховка „Гражданска отговорност на служителите, изпълняващи функ

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
28-април-2022

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
440



Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
440.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Национален регистрационен номер
000694286

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София

Пощенски адрес
пл. "Позитано" №.5

Пощенски код
1000

код NUTS
BG412 София

Електронна поща
s.varbanova@bulstrad.bg

Телефон
+359 29856262

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

29-април-2022


	

