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до 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО РЕДА НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО 

СОБСТВЕНОСТ НА ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД 
 

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА: 
 

1. Конкурс с предмет, както следва: Застраховка на имущество: 

Име на сграда Адрес гр. Трявна 

Ул.“Бреза“ № 49 

вид Застрахователна сума  

/BGN/ 

   „Първи 

риск" 

Отчетна 

стойност 
Централна Болнична 
сграда; 
Вкл. Салон за лечебна 
физкултура 
 

Сгради общо: 

 Масивна РЗП 

12000 

839597,54 
 
215845,15 
 
 
1055442,69 

 

Медицинска апаратура на адрес ул. „Бреза № 49  

/описана подробно, по-долу/ 

  

 

Рентгенов апарат 

Апарат за магнитна терапия с кушет 

Ултразвук терапевтичен 

Апарат за магнитна терапия 

Апарат за терапия с 15 вида ток 

Ултразвуков терапевтичен апарат 

Апарат за УВЧ терапия 

Апарат за ултразвук 

 

Апаратура общо: 

  

287200,00 

3768,00 

999,60 

1482,00 

1254,00 

1098,00 

9558,00 

6339,60 

 

311699,20 

Всичко за застраховане:                                                                                                1367141,89 

Рискове с лимити 

Чупене на стъкла За всеки един адрес по отделно 1 000 в единичен и агрегатен 

лимит 

mailto:pulmo_tryavna@abv.bg
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Злоумишлени действия на трети 

лица - като лимит единичен и в 

агрегат 

„Кражба на пари в каса" 

За всеки един адрес по отделно 

 

 

10000 лв. единичен и агрегат 

50 000 в единичен и агрегатен  

лимит. 

 

 

 

II. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Конкурса се провежда при условията и по реда на приложение 1, във вр. с чл.29 от 

ппзпп. 
Условията на настоящият конкурс се разгласяват чрез обявление в интернет страницата на 

дружеството и на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол най- малко 14 

дни преди датата на конкурса. 

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. 

Прогнозна стойност на застрахователната премия е в размер на 1225.00 лева, без включен ДДС. 

Участникът не може да надвишава прогнозната стойност определена от Възложителя. 

IV. ОГЛЕД НА ИМОТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВКАТА.  

Оглед на имуществото, което подлежи на застраховане може да направите от 08.00ч. до 15.30 ч. 

всеки работен ден до деня на подаване на офертите за участие в конкурса. 
2. Изисквания за Покрити рискове за застраховане на ИМУЩЕСТВО: 

1.1 Покрити рискове за застраховане на ИМУЩЕСТВО: 

1.1.1. Основно покритие: пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния; 

експлозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; буря; ураган; градушка; 

падане на дървета и клони в резултат природни бедствия; проливен дъжд; наводнение, вследствие на 

природни бедствия; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на 

земни пластове; земетресение; измръзване; измокряне в резултат на авария на водопроводни, 

паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат 

на авария на пожарогасителни инсталации; увреждане в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; 

вандализъм [злоумишлени действия на трети лица), в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен 

палеж; счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и табели; всеки друг не наименован риск, освен 

изрично изключените, проявлението на който причинява преки материални вреди на застрахованите 

имущества, или на части от тях. 

1.1.2 Допълнително покритие: 

- Късо съединение/токов удар- подлимит 500 000 лв. 

- Кражба на пари от каса, щети в резултат на ПТП. 

- Кражба чрез взлом и грабеж на пари от каса - лимит 10 000 лв. единичен и агрегатен лимит; 

1.3 Щетимост: През последната година няма заведена щета. 

1.4 Срок на застраховката - сключва се за срок от 1 (една) година от датата на подписване на 

договора. 

 В стойността на сградите са включени и съоръжения към тях. 

1.5. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на 

всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 

1.6. Начин на плащане застрахователната премия - еднократно, при сключване на 

застрахователния договор. 

1.7. Самоучастия - не се допуска прилагането на самоучастие. 

1.8. Участника трябва да потвърди, че ще застрахова всяко новопридобито през срока на 

застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество, пропорционално до 

края на срока на застраховката. 

1.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 



V. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. 

1. Конкурсът ще се проведе на 16.04.2021 година от 11.00 часа, в административната сграда на 

ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна,  ул."Бреза" № 49. 

2. Конкурсът се провежда само в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, 

отговарящо на нормативните и конкурсните условия за провеждане на процедурата. 

3. Когато за конкурса няма подадени заявления за участие, както и когато никой от явилите се 

кандидати не бъде допуснат до участие, конкурсът се обявява за непроведен. 

VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
1. Участниците в конкурса предварително подават писмено заявление в запечатан непрозрачен 

плик в срока по раздел VI, т, 1. Върху плика се отбелязват името на участника или името на 

упълномощеното лице и цялостното наименование на предмета на конкурса. Освен документите за участие 

в конкурса в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в малък запечатан и 

непрозрачен плик. Участниците в процедурата представят предложенията си в запечатан плик в 

деловодството на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна,  ул."Бреза" № 49, като върху него се 

отбелязва обекта, за който се представя офертата, името на кандидата, както и неговия адрес и телефона за 

обратна връзка. 

2. Офертата на кандидата трябва да съдържа минимално изискуемите документи посочени от 

възложителя съгласно конкурсните условия. 

VII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
1. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго 

образование, което има право да предоставя застрахователни услуги, в която то е установено и което 

отговаря на условията, посочени в настоящия конкурс. 

1.2. Всеки участник може да представи само една. Не се допуска представянето на варианти. 

1.3. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език. 

 

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват 

документ - споразумение или договор. 

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. 

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

> Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

> Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, 

да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума; 

> Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името 

и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

> Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; 

> Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период 

на изпълнение на договора; 

> Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците 

в обединението. 

> Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

 

VIII . КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; най- ниска предложена цена за застраховка на 

имуществото. До оценка се допускат само предложения, които съдържат всички необходими документи и 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. За целите на оценката в 

настоящата процедура за „цена" на участника се счита предложената от него обща стойност на 

застрахователните премии. 



Редовно подадените заявления се класират според размера на застрахователната премия. При 

предложена еднаква цена от повече участници, конкурсът продължава чрез теглене на жребий. В този 

случай комисията решава на коя дата, от колко часа ще се извърши тегленето на жребий. Същото се 

извършва от председателя на комисията в присъствието на представители на участниците. 

Регламент за провеждане на жребий: 

• комисията подготвя еднакви празни, непрозрачни пликове; 

• един от членовете на комисията поставя в празните пликове листчета с предварително 

изписаните наименования на участниците; 

• друг член на комисията затворя и разбърка пликовете с поставените в тях листчета; 

• на всеки от участниците се предоставя възможност, ако има желание, да разбърка отново 

пликовете; 

• председателят на комисията изтегля един от пликовете и оповестява спечелилия конкурса 

участник. 

• за определяне на предложение и участник, класирани на второ място, председателят на комисията 

отворя втори плик и оповестява класирания на второ място участник в конкурса. 

 

IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА 

ОФЕРТАТА: 
За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и 

изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Участниците трябва да проучат всички 

указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Невъзможността на участника да 

предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща 

на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в изискванията на възложителя. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, 

които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

Всеки участник може да представи само една оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса, ако в офертата си е поставил условия и 

изисквания, които не отговарят на обявените в обявата, или е представил повече от една оферта, или е 

представил оферта с варианти. 

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно 

юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите, които са представени 

на чужд език се представят и в превод на български, а само в изрично посочените в документацията случаи, 

документите се представят в официален превод на български език. 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено 

от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа 

представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят 

под заверката и свеж печат - в приложимите случаи. 

Срокът на валидност на офертите - 30 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок 

за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност 

на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока 

на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

X. МЯСТО И СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

РЕДОВНА РЕГИСТРАЦИЯ. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И КОМПЛЕКТУВАНЕТО ИМ. 
1. Кандидатите, техни представители по регистрация или упълномощени от тях представители 

подават заявленията си за участие всеки работен ден от 09,00 часа до 15,30 часа, с 

краен срок на подаването им до 15.30 часа на 15.04. 2021 г. в деловодството на лечебното 

заведение, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан, с 

 



 
ненарушена цялост и непрозрачен общ плик, върху който се отбелязва името, адреса за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес и недвижимия имот - предмет на 

конкурса, за който кандидатстват. 

2. При приемане на заявленията от ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна,  ул."Бреза" № 

49, съответният служител отбелязва върху общия плик поредния номер, датата и часът на получаването 

му, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

Заявленията за участие подадени в посочените срокове и място, съгласно този раздел, се считат за редовно 

регистрирани [подадени]. 

3. Заявление за участие, представено след изтичане на крайния срок, както и такова поставено в 

плик, който е прозрачен, незапечатан или скъсан, не се приема. Такова заявление се връща незабавно на 

кандидата и това се отбелязва във входящия регистър. 

4. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите следва да поставят в общия плик 

следните документи: 

4.1. Заявление, съдържащо данните на участника - попълнено по ОБРАЗЕЦ № 1; 

4.2. Заверено от заверено от кандидата копие от документ, издаден от съответния компетентен 

орган, удостоверяващ правата на лицето да осъществява застрахователна дейност за видовете застраховки, 

предмет на конкурса; 

4.3. Декларация по образец №2 от конкурсната документация; 

4.4. Техническо предложение съгласно приложения образец №3; 

4.5. Общи условия на участника за застраховките, предмет на конкурса; 

4.6. „Предлагана цена"- ОБРАЗЕЦ № 4, се поставя в отделен, запечатан и непрозрачен малък 

плик, с надпис „Предлагана цена", който се поставя в общия плик по т. 1 от този Раздел.. 

Ценови предложения над обявения финансов ресурс на възложителя няма да бъдат 

допускани до класиране, като съответният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
Указания: Предложената цена /застрахователна премия/ трябва да включва всички 

допълнителни разходи за сключването на застраховките, като маркировки, огледи и други изисквани от 

застрахователя, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл.10 от Закона за данъка върху 

застрахователната премия. Предложената цена следва да е с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В малкия плик не се поставят никакви други документи, 

5. Документите по предходната т. 4 от настоящия Раздел се попълват от лице, което има 

представителна власт, съгласно Търговския закон, с оглед правно организираната форма на кандидата, 

или е изрично упълномощено. 

6. Документите представени за участие в конкурса не се връщат на кандидата. 

7. Върху големия и малкия плик се обозначават само тези данни за кандидата, които са посочени 

в настоящите условия. Други обозначения не се правят. Върху общия плик на мястото на слепването може 

да се постави печат на кандидата. 

8. Кандидатите нямат право да подават повече от едно ценово предложение, както и да правят 

изменения или допълнения във вече подадените (регистрирани] заявления за участие. Всеки кандидат може 

да бъде представляван само от един участник в конкурса.  

9. Прилагането на изискуемите документи по вид, форма и в брой; правомерното; им попълване 

от лица с представителна власт и комплектуването им по посочения начин, съгласно изискванията на т. 4, 

т. 5, т. 7 и т. 11 от този Раздел, се считат за валидно попълнени и редовно подадени. 

 

XII. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. 
Процедурата ще се проведе на три етапа. 

Първи етап - предварителен подбор на кандидатите за допускане до участие - проверка за редовно 

подадени заявления и валидно приложени изискуеми документи в големия плик, както и наличие на малък 

плик; 



Втори етап - отваряне на малките пликове с ценовите предложения за застраховка на имущество 

на собственост на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна,   проверка за валидно попълнено ценово 

предложение. 

Трети етап: класиране на ценовите предложения. 

Първи етап: 

Заседанието на комисията е открито. Кандидатите или техни упълномощени представители могат 

присъстват на заседанието на комисията. 

Комисията установява целостта и автентичността на пликовете в присъствието на кандидатите. 

Кандидатите установяват гласно автентичността и целостта на своите пликове. 

Комисията отваря големите пликове по реда на постъпването им, съгласно регистъра на 

предложенията, отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения 

входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, както и 

другите обстоятелства по редовността и валидността на подадените документи и наличието на малки 

пликове с надпис „Предлагана цена". Извършва се проверка за наличието на изискуемите документи за 

допустимост до участие в конкурса. 

При съмнение в достоверността на някой от документите, комисията може да изисква 

потвърждаването им по определен от нея ред до приключване на първия етап. 

Ако документите на кандидат не отговарят на изискванията от настоящите условия, същият не се 

допуска до участие в конкурса. Това се съобщава на присъстващите и се вписва в протокола. Председателят 

съобщава на присъстващите кандидати кои от тях се допускат до участие в конкурса и кои се отстраняват, 

като се посочват и причините за отстраняването им. 

Втори етап: 

Заседанието на комисията е открито. Кандидатите или техни упълномощени представители могат 

да присъстват на заседанието на комисията. Комисията пристъпва към отваряне на малкия плик на 

допуснатите до участие кандидати, като извършва преглед за валидно попълнени ценови предложения на 

участниците. Ценовите предложения се подписват от всеки един от членове на комисията. 

Трети етап: 

1. Ценовите предложения се класират в низходящ ред, според размера на 

. ■ предложената цена. Конкурсът се печели от участника предложил най-ниска цена.  

При предложена еднаква цена от повече участници, конкурсът продължава чрез теглене на 

жребий. В този случай комисията решава на коя дата, от колко часа ще се извърши тегленето на жребий. 

Същото се извършва от председателя на комисията в присъствието на представители на участниците. 

Регламент за провеждане на жребий: 

• комисията подготвя еднакви празни, непрозрачни пликове; 

• един от членовете на комисията поставя в празните пликове листчета с предварително 

изписаните наименования на участниците; 

• друг член на комисията затворя и разбърка пликовете с поставените в тях листчета; 

• на всеки от участниците се предоставя възможност, ако има желание, да разбърка отново 

пликовете; 

• председателят на комисията изтегля един от пликовете и оповестява спечелилия конкурса 

участник. 

• за определяне на предложение и участник, класирани на второ място, председателят на комисията 

отворя втори плик и оповестява класирания на второ място участник в конкурса. 

2. Конкурсът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. При 

възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на конкурса или неговото 

приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който лечебното заведение определя 

провеждането на нов конкурс. 

3. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на 

конкурсните условия и предлага на предприятието да определи участника, спечелил конкурса. По преценка 

лечебното заведение може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на 

предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани 



до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или 

изменените предложения. 

4. Резултатите от проведения конкурс се отразяват в протокол, който се подписва от всички 

членове на комисията. 

 

XIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 
1. Договорът за продажба се сключва по следния ред: 

1.1. Въз основа на резултатите от конкурса, отразени в протокола на комисията, която обявява 

публично. 

1.2. След одобряването на протокола от Управителя на лечебното заведение, същият се обявява на 

видно място в сградата на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна,  ул."Бреза" № 49 както и на 

интернет страницата на лечебното заведение. Препис от протокола се изпраща на участниците в конкурса. 

1.3. Определения изпълнител на застрахователния договор е длъжен да сключи договор с 

възложителя в 5 [пет] дни от уведомяването му за класиране на участниците. 

1.4. Ако, определеният участник не сключи застрахователен договор с възложителя се приема, че 

същия е отказал да сключи договор. 

1.5. В случая по т. 1.4 на втория класиран участник се предлага да сключи договор по предложената 

от него цена. 

1.6. Ако и вторият класиран участник откаже да сключи договор за наем в срока по т.;1.5, 

конкурсът се обявява за непроведен. 

 

УТВЪРДИЛ: 

УПРАВИТЕЛ / д-р Г. Илиев/ 



 
- В стойността на сградите са включени и съоръжения към тях, вкл. 4 броя асансьори с 

обща стойност 217 712, придобити 2015 г. 

1.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения 

се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 

постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

1.8. Начин на плащане застрахователната премия - еднократно, при сключване на 

застрахователния договор. 

1.9. Самоучастия - не се допуска прилагането на самоучастие. 

1.10. Участника трябва да потвърди, че ще застрахова всяко новопридобито през срока на 

застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество, 

пропорционално до края на срока на застраховката. 

1.11. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата 

оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

V. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. 
1. Конкурсът ще се проведе на 26.01.2021 година от 10.00 часа, в административната сграда 

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД, адрес гр. Габрово, ул."Д-р Илиев Детския"№1. 

2. Конкурсът се провежда само в случай, че поне един кандидат е подал заявление за 

участие, отговарящо на нормативните и конкурсните условия за провеждане на 

процедурата. 

3, Когато за конкурса няма подадени заявления за участие, както и когато никой от явилите 

се кандидати не бъде допуснат до участие, конкурсът се обявява за непроведен. 

VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
1. Участниците в конкурса предварително подават писмено заявление в запечатан 

непрозрачен плик в срока по раздел VI, т, 1. Върху плика се отбелязват името на участника 

или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на предмета на конкурса. 

Освен документите за участие в конкурса в плика трябва да се съдържа и ценовото 

предложение, поставено в малък запечатан и непрозрачен плик. Участниците в 

процедурата представят предложенията си в запечатан плик в деловодството на МБАЛ „Д-

р Тота Венкова" АД- Габрово, като върху него се отбелязва обекта, за който се представя 

офертата, името на кандидата, както и неговия адрес и телефона за обратна връзка. 

2. Офертата на кандидата трябва да съдържа минимално изискуемите документи посочени 

от възложителя съгласно конкурсните условия. 

VII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
1. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 

както и всяко друго образование, което има право да предоставя застрахователни услуги, в 

която то е установено и което отговаря на условията, посочени в настоящия конкурс. 

1.2. Всеки участник може да представи само една. Не се допуска представянето на 

варианти. 

 



 
1.3. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език. 

 

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 

/или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. 

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено 

копие. 

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

> Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

> Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да 

задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ 

консорциума; 

> Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от 

името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

> Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; 

> Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора; 

> Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между 

участниците в обединението. 

> Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

 

VIU. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; най- ниска предложена цена за застраховка 


