ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани
лица, че набира писмени оферти за избор на изпълнител на услуга със следния
предмет: „Избор на застрахователна компания за сключване на следните
видове застрахователни договори за 2020 година:
- Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона Русе” ЕАД;
- Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе”
ЕАД;
- Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;
- Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна
зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за
територията на Република България;
- Застраховка
„Гражданска
отговорност”
на
автомобилите,
собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена
карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;
- Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите
на „Свободна зона - Русе” ЕАД.
Описание на предмета на услугата:
Предоставената от избраната за ИЗПЪЛНИТЕЛ застрахователна компания
услуга ще включва сключването на застрахователни договори за срок от 1 /една/
година за следните видове застраховки:
1.1. Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона Русе” ЕАД, за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
ДМА
Сгради:
Машини, съоръжения и оборудване:
Транспортни средства без ДКН:
Стопански инвентар:
Чужди имущества:
Стъкло:
Стъклопакет:

Застрахователна
стойност в лева
12 500 000
5 147 232
299 735
86 446
4 100 000
4 000
20 000

1.2. Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе”
ЕАД на стойност 43 535 /четиридесет и три хиляди петстотин тридесет и пет/ лева за
периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
1.3. Застраховка „Гражданска отговорност към трети лица” с агрегатен лимит
50 000 (петдесет хиляди) лева и лимит на отговорност за едно събитие в размер на
25 000 (двадесет и пет хиляди) лева за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
1.4. Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на
Република България, за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
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Технически характеристики на превозните средства:
Транспортно средство
Ситроен Берлинго

Обем на
двигателя в cm3
1900

Дата на първа
регистрация
29.03.2002

Брой места
6+1

Застрахователна
стойност
2 320,00

Мерцедес Виано

2148

21.01.2005

6+1

12 200,00

Автобус Ивеко 50Ц13

2500

08.07.2005

19+1

24 000,00

Фолксваген Кади

1598

07.06.2011

6+1

8 400,00

Пежо 508

1997

23.10.2014

4+1

18 000,00

Ситроен Ц-Елизе

1560

12.11.2014

4+1

12 000,00

1.5. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на
„Свободна зона - Русе” ЕАД за срок от една година, за периодите посочени в
таблицата по-долу:
Технически характеристики на превозните средства:
Транспортно средство

Обем на
двигателя
в cm3

Дата на първа
регистрация

Брой
места

Срок на
полицата
от 01.01.2020 г.

Ситроен Берлинго

1900

29.03.2002

6+1

Мерцедес Виано

2148

21.01.2005

6+1

Автобус Ивеко 50Ц13

2500

08.07.2005

19+1

Фолксваген Кади - с включен
сертификат „Зелена карта”

1598

07.06.2011

6+1

до 31.12.2020 г.

Пежо 508 – с включен
сертификат „Зелена карта”

1997

23.10.2014

4+1

до 05.02.2021 г.

Ситроен Ц-Елизе – с включен
сертификат „Зелена карта”

1560

12.11.2014

4+1

до 11.02.2021 г.

до 31.12.2020 г.

от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.
от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.

от 01.01.2020 г.
от 06.02.2020 г.
от 12.02.2020 г.

1.6. Застраховка „Трудова и битова злополука” за 11 /единадесет/ служители
на „Свободна зона - Русе” ЕАД за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Застрахователната сума на едно лице е 5 000 /пет хиляди/ лева.
2. Изискванията към услугата:
Заинтересованите участници следва да представят предложения за
сключване на застрахователни договори със следните минимални покрития:
2.1. Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона Русе” ЕАД със следните покрития:
2.1.1.Пожар / индустриален пожар (включително последиците от гасенето на
пожара), експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат или
предмети, падащи от тях.
2.1.2.Природни бедствия – буря, проливен дъжд, градушка, замръзване.
2.1.3.Тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
2.1.4.Измокряне в резултат на авария от тръбни инсталации.
2.1.5.Удар от ППС, непринадлежащо на застрахования или на лицата,
работещи при него, със застрахованото имущество.
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2.1.6.Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/.
2.1.7.Земетресение – пълна загуба или частично
застрахованото имущество в следствие на риска земетресение.
2.1.8.Наводнение.

увреждане

на

Счупване на стъкло, фиксирано на врати прозорци или др. рамкови
конструкции, в резултат на покритите рискове.
Възложителят не предвижда самоучастие при настъпване на щети вследствие
посочените рискове в т.2.1.1, т.2.1.2, т.2.1.3, т.2.1.4, т.2.1.5 и т.2.1.6.
В случай, че е предвидено безусловно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при
настъпване на събитията посочени в т.2.1.7., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не
може да надвишава 2 % от застрахователната сума по посочената клауза.
В случай, че е предвидено условно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при
настъпване на събитията посочени в т.2.1.7., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не
може да надвишава 3 % от застрахователната сума по посочената клауза.
В случай, че е предвидено безусловно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при
настъпване на събитията посочени в т.2.1.8., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не
може да надвишава 1 % от застрахователната сума по посочената клауза.
В случай, че е предвидено условно самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ при
настъпване на събитията посочени в т.2.1.8., самоучастието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не
може да надвишава 1,5 % от застрахователната сума по посочената клауза.
2.2. Застраховка на ел. оборудване, включваща следните минимални
покрития:
2.2.1.Непредвидени събития, при които ел. оборудването не може да
изпълнява повече функцията си по предназначение;
2.2.2.Кражба чрез взлом или грабеж на застрахованото оборудване;
2.2.3.Природни бедствия, изтичане на водопроводна тръба, индукция от
електрически ток в преносната мрежа и др.
В случай, че има предвидено самоучастие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
застраховката по т.2.2., то не може да надвишава 0,3 % от застрахователната сума.
2.3. Застраховка „Гражданска отговорност към трети лица”, покриваща
причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
2.4. Застраховка „Каско”, включваща всички рискове за автомобилите
посочени в т.1.4., които могат да доведат до пълна или частична загуба на
застрахованите МПС-та, с изключение на предвидените от застрахователя
случаи, и с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на
Република България.
Специално изискване на Възложителя: При щети на паркинг по декларация на
застрахования и когато няма и/или не може да се представи документ от
компетентните органи, протокол за ПТП, констативен протокол, двустранен протокол
по чл.496, ал.3, т.5 от КЗ – да няма ограничение за броя на заведените щети по
време на действие на полицата. Възложителят ще приеме предложения за общ
лимит на отговорността не по-малко от 30% от ЗС и не повече от 10% за едно
събитие.
2.5. Застраховка „Гражданска отговорност” за посочените в т.1.5
автомобили следва да покрива отговорността на застрахованите за
причинените от тях неимуществени и имуществени вреди на трети лица,
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свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства и
допълнителна клауза по отношение на автобус „Ивеко”, включваща застраховка
злополука на лицата в МПС в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева общо за
всички места. За посочените три автомобила в т.1.5 да бъде включен
сертификат „Зелена карта”.
Забележка: Злополука на лицата в МПС може да бъде предложена и към
застраховка „Каско”.
2.6. Застраховка трудова и битова злополука за 11 /единадесет/ от
служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД, за срока посочен в т.1.6, включваща
трайна и временна загуба на работоспособност или смърт в резултат на
трудова и битова злополука.
3. Изисквания към офертите:
3.1. Офертите трябва да включват предложение за обхвата на
застрахователните рискове, обща цена с включен данък върху застрахователната
премия при еднократно и при разсрочено плащане, начин на плащане.
3.2. Срокът на валидност на офертите да не бъде по-кратък от 60 /шестдесет/
дни от датата на подаване на офертата. Изключение се допуска единствено за
Застраховка „Гражданска отговорност”.
3.3. В случаите на предвидено самоучастие, участниците следва да посочат
същото в процент, не в абсолютна сума. Участник посочил абсолютна сума, няма да
бъде отстранен, ако същата е до размер, определен за съответните застраховки
съгласно условията на обявата.
4. Други изисквания към кандидатите:
4.1. Офертите следва да се предоставят в деловодството на “Свободна зона Русе” ЕАД на адрес: гр. Русе, бул.„Тутракан” № 71 в срок до 12:00 часа на
25.11.2019 г. в запечатан непрозрачен плик, върху който да е отбелязано
наименованието на дружеството-кандидат, седалище и адрес на управление,
телефон/и за контакт и предмета на процедурата.
4.2. Всеки участник представя само една оферта, в противен случай се
отстранява от процедурата.
4.3. При подаване на оферта от застрахователен брокер, същият подава само
една оферта на избрана от него застрахователна компания.
4.4. На оценяване подлежат оферти, които са подадени от надлежно
упълномощени лица или от лица с представителна власт.
5. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска цена” на общата стойност на
застрахователната премия с включен 2% данък върху застрахователните премии
при еднократното й плащане, при спазени всички условия по т. 2, т. 3 и т.4.
6. Избор на изпълнител – Решението за избор на застрахователна компания ще
бъде обявено след издаване на разрешение от едноличния собственик на капитала
на ”Свободна зона - Русе” ЕАД, съгласно чл. 14, ал.2, т.3 от Устава на дружеството.
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