
BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Българска  федерация  ски,  бул.  Васил  Левски  75,  За:  Венета  Димитрова,  Република

България 1404, София, Тел.: 02 9806082, E-mail: acc@bfski.com

Място/места за контакт: бул. "България" 81 В, ет.2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bfski.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bfski.com.

Услуги

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска федерация ски”

Поръчката обхваща извършване на застраховане по задължителната застраховка „Помощ

при пътуване в чужбина”, „Обща гражданска отговорност” и "Злополука".

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

На застраховане „Помощ при пътуване в чужбина” подлежат всички състезатели и

техните треньори, които пътуват в чужбина. Застраховка „Помощ при пътуване в

чужбина” за нуждите на административния персонал На застраховане „Обща гражданска

отговорност” подлежат всички международни състезания, чийто организатор е БФСки

Застраховка "Злополука" на персонала, необходим за организиране на големи спортни

прояви за подготовка на пистата

66000 BGN

Република България

BG

В публичната покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или

Съдържание на документ http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034354&PHPSES...



КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

юридическо лице, както техни обединения, които отговарят на изискванията,

регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените от Възложителя

изисквания в настоящата документация. Може да участва всяко лице, което има лиценз за

извършване на застрахователна дейност, съгл. Кодекса за застраховането, валиден към

момента на подаване на офертата и включващ в съдържанието си застраховките, предмет

на процедурата. Удостоверява се със заверено копие. Доказателство за пълно

презастрахователно покритие, чрез представяне на презастрахователна програма на

участника или чрез писмо за презастрахователно покритие. Презастрахователната

програма или презастрахователното писмо за покритие трябва да имат капацитет за

покритието на цялата поръчка, за целия застрахователен риск. Ако кандидатът няма

капацитет по презастрахователна програма, то за горницата трябва да докаже

презастрахователно покритие чрез презастрахователно писмо за покритие, издадено от

презастрахователя.

Най-ниска цена

Р1 - предложена премия Премия по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на

човек на ден за състезатели и треньори – с тежест 40% P2 - предложена премия Премия

по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на човек на ден за административния

персонал – с тежест 10% Р3 – предложена премия по застраховка „Обща гражданска

отговорност” на състезание на ден - с тежест 40% P4 – предложена премия по

застраховка „Злополука” на човек на ден

14/10/2014 17:00

НЕ

Съдържание на офертата: 1. Копие от документа за регистрация и удостоверение или

единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или

административен орган от държавата, в която са установени. (арг. от чл. 24, ал. 1 от

ППЗОП). 2. При участници-обединения – документ, подписан от лицата в обединението,

в което задължително се посочва представляващият 3. Лиценз за извършване на

застрахователна дейност, съгл. Кодекса за застраховането, валиден към момента на

подаване на офертата и включващ в съдържанието си застраховките, предмет на

процедурата - заверено копие. 4. Доказателство за пълно презастрахователно покритие,

чрез представяне на презастрахователна програма на участника или чрез писмо за

презастрахователно покритие. Презастрахователната програма или презастрахователното

писмо за покритие трябва да имат капацитет за покритието на цялата поръчка, за целия

застрахователен риск. Ако кандидатът няма капацитет по презастрахователна програма,

то за горницата трябва да докаже презастрахователно покритие чрез презастрахователно

писмо за покритие, издадено от презастрахователя. 5. Техническо предложение за

изпълнение на поръчката (по образец) 6. Предлагана цена (по образец) 7. Декларация за

използване подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на

работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие Декларация за съгласие за
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

участие от подизпълнители посочени в офертата на участник, в случай, че са налице

такива 8. Декларация за 24-часова телефонна връзка и възможност за обслужване в извън

работно време, почивни и празнични дни на услугите предмет на обществената поръчка.

9. Общите условия на застрахователя по застраховките „Помощ при пътуване в чужбина”

и „Обща гражданска отговорност”.
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