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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67818-2020:TEXT:BG:HTML

България-София: Застраховка "Злополука"
2020/S 029-067818

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: главен експерт Елена Донева
Електронна поща: e.doneva@mod.bg 
Телефон:  +359 29220668
Факс:  +359 29879693
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mod.bg
Адрес на профила на купувача: http://pp.mpd.bg

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Застраховане със „Злополука и медицински разходи“ на военнослужещите и цивилните служители от
МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина
Референтен номер: 21-39-196

II.1.2) Основен CPV код
66512100

II.1.3) Вид на поръчка

mailto:e.doneva@mod.bg
http://www.mod.bg
http://pp.mpd.bg


ОВ/S S29
11/02/2020
67818-2020-BG

Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 2 / 6

11/02/2020 S29
https://ted.europa.eu/
TED

Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

2 / 6

Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката включва 2 самостоятелно обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 „Застраховане на дългосрочно командированите лица в чужбина от МО,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА“.
2. Обособена позиция № 2 „Застраховане на краткосрочно командированите лица в чужбина от МО,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА“.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 160 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Застраховане на дългосрочно командированите лица в чужбина от МО, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и БА
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
66512100
66512220

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Застраховката се сключва на територията на Република БЪЛГАРИЯ.
Застрахователното покритие е за цял свят с изключение на територията на Р БЪЛГАРИЯ.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Естество — застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи вследствие на злополука и/
или акутно заболяване“ на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, дългосрочно
командировани на длъжности в щабове и органи на международни организации съгласно Наредба за
дългосрочни командировки в чужбина (ПМС-252/2000 г.), Наредба за командировъчните средства при
задграничен мандат (ПМС-188/2008 г.), на основание решение на Съвета на ЕС № 427 от 26.7.2010
г. (2010/427/ЕС) и Решение на Европейската служба за външна дейност (EEAS) HR DEC (2014) 01 от
4.2.2014 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти.
Количество — постоянно командировани са около 150 човека, с разчет за ротация около 40—45 човека/
година за период от 1, 2 или 3 години, с възможност за удължаване на срока.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: К1 — размер на застрахователното обезщетение за временна загуба на
трудоспособност, за 1 лице над 20 дни (но не по-ниско от 1 000, 00 EUR). / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: К2 — участие в положителния финансов резултат, изчислен в процент от
застрахователната премия, при нето — квота на щетите от 0 до 40 % / Тежест: 5
Цена - Тежест: 85

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Застраховане на краткосрочно командированите лица в чужбина от МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и БА
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
66512100
66512220

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Застраховката се сключва в Република БЪЛГАРИЯ.
Застрахователното покритие е за цял свят с изключение на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Естество — застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина
с осигурен асистанс“ (помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс) на военнослужещите и
цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, краткосрочно командировани съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина (ПМС-115/2004 г.).
Количество: от командировката се ползват различен брой командировани военнослужещи и цивилни
служители с различни срокове на командироване (в дни, месеци и комбинации от тях).

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: К1 — размер на застрахователното обезщетение за временна загуба на
трудоспособност, за 1 лице над 20 дни (но не по-ниско от 1 000,00 EUR) / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: К2 — участие в положителния финансов резултат, изчислен в процент от
застрахователната премия, при нето — квота на щетите от 0 до 40 % / Тежест: 5
Цена - Тежест: 85

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 179-436209

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: УД15-7

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Застраховане на дългосрочно командированите лица в чужбина от МО, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и БА.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
05/02/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЗАД ОЗК-Застраховане“ АД
Национален регистрационен номер: 121265177
Пощенски адрес: ул. „Света Неделя“ № 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1301
Държава: България
Електронна поща: headoffice@ozk.bg 
Телефон:  +359 29813122
Факс:  +359 29814351
Интернет адрес: www.ozk.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436209-2019:TEXT:BG:HTML
mailto:headoffice@ozk.bg
www.ozk.bg
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: УД15-6

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Застраховане на краткосрочно командированите лица в чужбина от МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и БА

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
05/02/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЗАД ОЗК-Застраховане“ АД
Национален регистрационен номер: 121265177
Пощенски адрес: ул. „Света Неделя“ № 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1301
Държава: България
Електронна поща: headoffice@ozk.bg 
Телефон:  +359 29813122
Факс:  +359 29814351
Интернет адрес: www.ozk.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България

mailto:headoffice@ozk.bg
www.ozk.bg
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Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Електронна поща: e.doneva@mod.bg 
Телефон:  +359 29220668
Факс:  +359 29220643
Интернет адрес: http://www.mod.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2020

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
mailto:e.doneva@mod.bg
http://www.mod.bg

