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О Б Я В Л Е Н И Е 

 

„Информационно обслужване“ АД на основание чл. 29, ал. 3 във връзка с т. 11 от Приложение № 

1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 13 от 

Правилата за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и 

служители на „Информационно обслужване“ АД обявява конкурс за избор на изпълнител за 

застраховане на имуществото на „Информационно обслужване“ АД в две обособени позиции: 

Позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на моторни превозни 

средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно обслужване“ АД, 

застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“ АД и застраховка 

„Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на „Информационно обслужване” АД; 

Позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за стационарна и 

преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка „Имущество“ на 

дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД, 

при следните условия: 

 

1. Описание на обекта на конкурса: 

Позиция 1:  

Застраховка „Гражданска отговорност” на 55 броя автомобили, собственост на 

„Информационно обслужване“ АД - съгласно Списък на автомобилите на "Информационно 

обслужване" АД (Приложение № 1 към конкурсната документация); 

Застраховка „КАСКО“ на 55 броя автомобили, собственост на „Информационно 

обслужване“ АД – съгласно Списък на автомобилите на "Информационно обслужване" АД (Приложение 

№ 1 към конкурсната документация);      

Доброволна застраховка „Злополука на лицата в МПС” на 55 броя автомобили, 

собственост на „Информационно обслужване” АД – съгласно Списък на автомобилите на 

"Информационно обслужване" АД  (Приложение № 1 към конкурсната документация). 

Позиция 2:  
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Застраховка „Всички рискове на електронно оборудване“  за стационарна и преносима 

техника, собственост на „Информационно обслужване“ АД – съгласно Списък на електронно 

оборудване на „Информационно обслужване“ АД (Приложение № 2 към конкурсната документация); 

Застраховка „Имущество” на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно 

обслужване“ АД – съгласно Списък на недвижимо имущество на „Информационно обслужване“ АД 

(Приложение № 3 към конкурсната документация) . 

2. Начална цена (максимална застрахователна премия): 

1. По позиция 1: 

- За  Застраховка „Гражданска отговорност” на 55 броя автомобили, собственост на 

„Информационно обслужване“ АД – 18 145.60 лв. с включен 2 % данък; 

- За  Застраховка „КАСКО“ на 55 броя автомобили, собственост на „Информационно 

обслужване“ АД – 58 721.40 лв. с включен 2 % данък; 

- За Доброволна застраховка „Злополука на лицата в МПС” на 55 броя автомобили, 

собственост на „Информационно обслужване” АД – 335.50 лв. с включен 2 % данък. 

2. По позиция 2: 

- За Застраховка „Всички рискове на електронно оборудване“  за стационарна и преносима 

техника, собственост на „Информационно обслужване“ АД – 15 132.45 лв. с включен 2 % данък; 

- За Застраховка „Имущество” на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно 

обслужване“ АД – 20 630.61 лв. с включен 2 % данък. 

3. Срокът за изпълнение на възложеното е 24 месеца, считано от датата на влизане в сила 

на договор по съответната обособена позиция. 

4. Само предложения, които съответстват на изискванията на общите и специални условия 

на конкурса, посочени в документацията за конкурса, ще бъдат допуснати до оценка на ценовите 

предложения. Ценовите предложения ще се оценяват по критерий „Най-ниска предложена цена”. На 

първо място ще бъде класиран кандидатът, предложил най-ниска обща цена за всички застраховки от 

съответната позиция.  

5.  Конкурсната документация може да бъде получена в срок до 17.00 часа на 20.12.2021 г. в 

сградата на „Информационно обслужване“ АД на адрес: гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2,  

Деловодство - партер, или да бъде изтеглена от интернет страницата на „Информационно обслужване“ 

АД: www.is-bg.net. 

6. Предложенията на участниците в конкурса може да се подават до 10.00 часа на 

21.12.2021 г.  

http://www.is-bg.net/
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7. Оглед на обекта на конкурса може да бъде извършван до 16.00 часа на 20.12.2021 г. след 

предварителна заявка на тел. +359 876 529 068 – Петранка Грънчева. 

8. Кандидатите в конкурса представят следните документи: 

- Представяне на кандидата – в свободен текст; 

- Декларация по образец – Приложение № 5 към конкурсната документация; 

- Копие от издаден лиценз по Кодекса за застраховането за съответните застраховки по 

позицията, за която кандидатът участва; 

- Доказателства за търговска репутация на кандидата – минимум 2 референции и/или 

препоръки за изпълнение на услуги през последните 3 години, сходни с предмета на 

настоящия конкурс. Кандидатите могат да представят и други релевантни документи, 

свързани с предмета на конкурса; 

- Общи условия за застраховките по съответната позиция, за която кандидатът участва. 

-     Техническо предложение – изготвено по образец – Приложение № 6 към конкурсната 

документация; 

-     Ценово предложение – изготвено по образец – Приложение № 7 към конкурсната 

документация. 

-     Пълномощно – в случаите когато документите са подписани от пълномощник. 

Всички копия на документи следва да бъдат заверени с подпис на кандидата. 


