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Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган

1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Транспортно строителство и 
възстановяване ЕАД

Национален регистрационен номер:
2 0 5 6 7 7 4 3 5

Пощенски адрес: район Надежда, ул. Кирил Благоев №14

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1 2 7 1 Държава: България
Лице за контакт: Ирина Косева Телефон:+ 3 5 9  2 8 9 2 6 3 3 4

Електронна поща: tsv@tsv.bg Факс: + 3 5 9  2 8 3 8 1 0 2 5

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www. tsv. ba
Адрес на профила на купувача: (URL) http : //tsv.ba/buvers

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на 
обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк 
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http: //tsv.bg/buvers

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт 
електронно посредством: НЕ
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Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е 
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: HE (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

11.1) Обхват на обществената поръчка

11.1.1) Наименование: „Сключване на застраховки" по обособени позиции Референтен номер: 2

11.1.2) Основен CPV код: 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

11.1.3) Вид на поръчка:
Услуги

11.1.4) Кратко описание:
„Сключване на застраховки" по обособени позиции:
Позизия №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите";
Позиция № 2 Застраховка „Каско на нерелсови превозни средства";
Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС";
Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели";
Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука";
Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството по чл.171 и чл.173 от ЗУТ";
Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти, собственост 
на ТСВ ЕАД;
Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи 
жп състави";
Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства" - каско.
11.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 1 0 8 5  6 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

11.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Гражданска отговорност на Обособена позиция
автомобилистите" номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 6 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
код NUTS: 1 BG321  
код NUTS: 1 BG331  
код NUTS: 1 BG421
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код NUTS: 1 BG322  
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - ЦУ; ТСВ ЕАД - клон София; ТСВ ЕАД - клон Горна Оряховица; ТСВ ЕАД - клон 
Варна; ТСВ ЕАД - клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон Хотел "Копривки; ТСВ ЕАД - клон 
хотел "Дряново.
11.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
На застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" подлежат 144 броя 
моторни превозни средства, собственост на ТСВ ЕАД и клоновете му, съгласно Списък 
№1 от Техническата спецификация за обособената позиция, от документацията на 
Възложителя.
Възложителят си запазва правото на промени в списъка, касаещи числеността и вида 
на автомобилите, подлежащи на застраховане, или на спрени от движение такива, за 
което изрично уведомява Изпълнителя. При закупуване на нови автомобили от 
Възложителя, по време на действие на договора, същите ще бъдат добавени към 
списъка, като информацията ще бъде предоставена своевременно на Изпълнителя. При 
спиране от движение на превозно средство същото ще бъде изключено от списъка.
11.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 1 9 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците ще бъдат оценени, съгласно предварително обявената 
методика за определяне комплексната оценка на офертите,в съответствие с т.1 . от 
раздел IV. от документацията на Възложителя.

11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Каско на нерелсови превозни 
средства"

Обособена позиция номер: 2
2
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411 
код NUTS: 1 BG321 
код NUTS: 1 BG331 
код NUTS: 1 BG421 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - ЦУ; ТСВ ЕАД - клон София; ТСВ ЕАД - клон Горна Оряховица; ТСВ ЕАД - клон 
Варна; ТСВ ЕАД - клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон Хотел "Дряново; ТСВ ЕАД - клон хотел 
"Копривки".
11.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
На застраховка „Каско" на нерелсови превозни средства подлежат 67 броя моторни 
превозни средства, собственост на ТСВ ЕАД, съгласноу Списък №2 от Техническата 
спецификация за обособената позиция от документацията на Възложителя.
Възложителят си запазва правото на промени в списъка, касаещи числеността и вида 
на автомобилите, подлежащи на застраховане, или на спрени от движение такива, за 
което изрично уведомява Изпълнителя . При закупуване на нови автомобили от 
Възложителя, по време на действие на договора, същите ще бъдат добавени към 
списъка, като информацията ще бъде предоставена своевременно на Изпълнителя. При 
спиране от движение на превозно средство същото ще бъде изключено от списъка.

11.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за 
качество: 1 2 20
ДА

Име: К2: Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест: 
5

Цена Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 0 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците ще бъдат оценени по показателите посочени т.2 - т.2.3. и в
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съответствие с т.2.4 от раздел IV. от документацията на Възложителя.

II.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Злополука на лицата в МПС Обособена позиция номер: 2 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 2 1 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411 
код NUTS: 1 BG321 
код NUTS: 1 BG331 
код NUTS: 1 BG421 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - ЦУ; ТСВ ЕАД - клон София; ТСВ ЕАД - клон Горна Оряховица; ТСВ ЕАД - клон 
Варна; ТСВ ЕАД - клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон хотел "Копривки"; ТСВ ЕАД - клон 
хотел "Дряново.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
Застраховка „Злополука на лицата в МПС" ще се извърши на 580 места в МПС, 
собственост на ТСВ ЕАД, съгласно Списък №3 на МПС от Техническата спецификация на 
Възложителя за обособената позиция.
Възложителят си запазва правото на промени в списъка, касаещи числеността и вида 
на автомобилите, подлежащи на застраховане, или на спрени от движение такива, за 
което изрично уведомява Изпълнителя . При закупуване на нови автомобили от 
Възложителя, по време на действие на договора, същите ще бъдат добавени към 
списъка, като информацията ще бъде предоставена своевременно на Изпълнителя. При 
спиране от движение на превозно средство същото ще бъде изключено от списъка.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за 
качество: 1 2 20
ДА

Име: к2: Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест: 
5

Цена Тежест: 21 9 5

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 6 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите
Опции:

Описание на опциите:

н е

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964043&mode=view R/1R

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964043&mode=view


10.03.2020 г. Обявление за поръчка

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците за обособената позиция, ще бъдат оценени по показателите, 
посочени в т.З -т.3.3., и в съответствие с т.3.4 от раздел IV. от документацията 
на Възложителя.

II.2) Описание 1

.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Злополука за гости на хотели' Обособена позиция номер: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421  
код NUTS: 1 BG341  
код NUTS: 1 BG322  
код NUTS: 1 BG331  
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - клон Хотел "Коприивки", парк „Родопи", гр. Пловдив и Хотел „Лозенец", с. 
Лозенец; Клон Хотел „Дряново" - хотел „Дряново", гр. Дряново; Сезонна база за 
отдих КК „Камчия".
11.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
Застраховат се български или чуждестранни граждани, наричани по-нататък гости, 
отседнали в хотелите на ТСВ ЕАД.
На Застраховка „Злополука за гости на хотели" подлежат всички гости в хотелите / 
съгласно Списък №4 от документацията на Възложителя/, собственост на ТСВ ЕАД: Клон 
Хотел „Копривки" - хотел „Копривки", парк „Родопи", гр. Пловдив и Хотел „Лозенец", 
с. Лозенец; Клон Хотел „Дряново" - хотел „Дряново", гр. Дряново и гостите в 
Сезонна база за отдих КК „Камчия".

11.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за Име: к2 : Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на
качество: 1 2 20 застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест:
ДА 5

Цена Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки ■ прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

н е

11.2.11) Информация относно опциите
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Опции:

Обявление за поръчка

не

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

Описание на опциите:

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

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците за обособената позиция, ще бъдат оценени по показателите, 
посочени в т.4 - т. 4.6. и в съответствие с т.4.7 от раздел IV. от документацията 
на Възложителя.

II.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 Застраховка за риска „Трудова злополука' Обособена позиция номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 2 1 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 2 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411 
код NUTS: 1 BG421 
код NUTS: 1 BG331 
код NUTS: 1 BG321 
код NUTS: 1 BG341 
код NUTS: 1 BG322 
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - ЦУ; ТСВ ЕАД - клон София, ТСВ ЕАД, клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон Варна; 
ТСВ ЕАД - клон Горна Оряховица; ТСВ ЕАД - клон Хотел "Копривки", вкл. хотел 
Лозенец; ТСВ ЕАД - клон хотел "Дряново"
11.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
В изпълнение изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците 
и служителите за риска „Трудова злополука" (обн. ДВ. № 15/2006 г., поел. изм. ДВ 
бр.5/19.01.2010 г. доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г), и чл.55, ал.1 - ал.2, т.1-т.З 
от Кодекса за социалното осигуряване, работниците и служителите на „Транспортно 
строителство и възстановяване" ЕАД, подлежат на задължително застраховане за риска 
„Трудова злополука". Средно списъчният състав на работниците и служителите в ТСВ 
ЕАД към 30.12.2019 год. е 590 (петстотин и деветдесет) служители.
Възложителят си запазва правото на промяна в числеността на работещите служители 
по средно списъчния състав.

11.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за Име: К2 : Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на
застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула, но не 
повече от 15 дни/ Тежест: Ю
Тежест: 21 до

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 5 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

н е

ДА

Цена
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11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците за обособената позиция, ще бъдата оценени по показателите, 
посочени в т. 5.1. - 5.2. и в съответствие с т.5.3 от раздел IV. от документацията 
на Възложителя.

Описание на подновяванията:

11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството по чл.171 и чл.173 от ЗУТ"

Обособена 
позиция 
номер: 2 б

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 6 5 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411 
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД и строителните обекти на територията на Република България.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
В изпълнение изискванията на чл.171 от Закона за устройство на територията, 
проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна", 
консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, следва да 
застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници 
в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
Чл.173 от Закона за устройство на територията предвижда възможност за сключване на 
застраховка „Професионална отговорност" по отношение на конкретен строителен 
обект.

11.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за 
качество: 1 2 2°
ДА

Име: К2: Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест: 
10

Цена Тежест: 21 90

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (7)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците, за обособената позиция, ще бъдат оценени по показателите, 
посочени в т.б-б.З и в съответствие с т.6.4 от раздел IV. от документацията на 
Възложителя.

II.2) Описание 1

11.2.1) Наименование^ 2 Застраховка „Пожар и природни бедствия" на недвижими Обособена позиция
имоти, собственост на ТСВ ЕАД; номер: 2 7

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2 
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 5 1 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2 
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 5 2 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411  
код NUTS: 1 BG421  
код NUTS: 1 BG321  
код NUTS: 1 BG331  
код NUTS: 1 BG421  
код NUTS: 1 BG341  
код NUTS: 1 BG322  
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - ЦУ; ТСВ ЕАД - клон София; ТСВ ЕАД - клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон Горна 
Оряховица; ТСВ ЕАД - клон Варна; ТСВ ЕАД - клон Копривки; ТСВ ЕАД - клон Дряново.
11.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
Обект на застраховане са застроените имоти, собственост на Възложителя - 350  броя 
сгради, съгласно Списък №5 от Техническата спецификация за обособената позиция, от 
документацията на Възложителя.
Възложителят си запазва правото на промени в списъка, касаещи числеността и вида 
на имотите, подлежащи на застраховане, за което изрично уведомява Изпълнителя .
При закупуване на нови имоти от Възложителя или на предоставянето му на такива от 
държавата, по време на действие на договора, същите ще бъдат добавени към списъка, 
като информацията ще бъде предоставена своевременно на Изпълнителя. В случай на 
продажба на имоти, включени в Списък №5 Възложителят своевременно уведомява 
писмено Изпълнителя с оглед встъпване в правата по застрахователния договор от 
приобретателя.
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II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за 
качество: 1 2 20
ДА

Име: К2: Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест: 
5

Цена Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 1 0 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

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

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците за обособената позиция, ще бъдат оценени по показателите, 
посочени в т. 7.-7.3, и в съответствие с т.7.4. от раздел IV. от документацията на 
Възложителя.

II.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и Обособена позиция
фирми, експлоатиращи жп състави" номер: 2 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0

2
Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 6 6 5 1 6 4 0 0 Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 4 1 3 0 Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG 411
код NUTS: 1 BG421  
код NUTS: 1 BG331  
код NUTS: 1 BG321  
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - клон София; ТСВ ЕАД - клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон Варна; ТСВ ЕАД - клон
Горна Оряховица.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
„Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД, притежава лиценз за железопътен
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превозвач с обхват — превоз на товари. Съгласно чл. 65 от Закона за железопътния 
транспорт превозвачът е длъжен да застрахова отговорността си спрямо пътниците и 
багажите, товарите и трети лица, във връзка с експлоатацията на собствени 
локомотиви, вагони и друг вид подвижен жп състав.
Подвижният състав на ТСВ ЕАД, който подлежи на застраховане е подробно описан в 
Списък №6 на подвижния жп състав на ТСВ ЕАД, подлежащ на застраховка „Гражданска 
отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави, от Техническата 
спецификация за обособената позиция от документацията на Възложителя.
Възложителят си запазва правото на промени в списъка, касаещи числеността и вида 
на релсовите превозни средства, подлежащи на застраховане, или на спрени от 
движение такива, за което изрично уведомява Изпълнителя . При закупуване на нови 
релсови превозни средства от Възложителя, по време на действие на договора, същите 
ще бъдат добавени към списъка, като информацията ще бъде предоставена своевременно 
на Изпълнителя. При спиране от движение на релсови превозни средства, същите ще 
бъдат изключени от списъка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за 
качество: 1 2 20
ДА

Име: К2: Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест: 
5

Цена Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 8 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки ■ прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
11.2.14) Допълнителна информация:
Офертите на участниците за обособената позиция, ще бъдат оценени по показателите, 
посочени в т. 8-8.4. и в съответствие с т.8.5 от раздел IV. от документацията на 
Възложителя.

II.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2 „Застраховка на релсови превозни средства" - Обособена позиция номер: 2
каско 9

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964043&mode=view 11/16

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964043&mode=view


10.03.2020 г. Обявление за поръчка

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 0 0 0 0  Допълнителен CPV код: 1 2 
Основен CPV код: 1 6 6 5 1 4 1 3 0  Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411  
код NUTS: 1 BG331  
код NUTS: 1 BG421  
код NUTS: 1 BG321  
Основно място на изпълнение:
ТСВ ЕАД - клон София; ТСВ ЕАД - клон Варна; ТСВ ЕАД - клон Пловдив; ТСВ ЕАД - клон 
Горна Оряховица.
11.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)
Обект на застраховката са всички видове релсови превозни средства със собствен 
двигател и прикачни устройства, представляващи собствен подвижен жп транспорт на 
ТСВ ЕАД подробно описан в Списък № 7 от Техническата спецификация за обособената 
позиция от докуменнтацията на Възложителя.
Възложителят си запазва правото на промени в списъка, касаещи числеността и вида 
на релсовите превозни средства, подлежащи на застраховане, или на спрени от 
движение такива, за което изрично уведомява Изпълнителя. При закупуване на нови 
релсови превозни средства от Възложителя, по време на действие на договора, същите 
ще бъдат добавени към списъка, като информацията ще бъде предоставена своевременно 
на Изпълнителя. При спиране от движение на релсови превозни средства, същите ще 
бъдат изключени от списъка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за Име: К2: Срок за изплащане на обезщетение при настъпване на
качество: 1 2 20 застрахователно събитие /в дни, цяло число, различно от нула/ Тежест:
ДА 5
Цена Тежест: 21 95

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 9 6 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити 
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
11.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

не

Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не
11.2.14) Допълнителна информация:
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Офертите на участниците за обособената позиция, ще бъдат оценени по показателите, 
посочени в т. 9-9.3, и в съответствие с т. 9.4 от раздел IV. от документацията на 
Възложителя.

Обявление за поръчка

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III. 1) Условия за участие

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 
професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участниците трябва да притежават регистрация в Официалния списък на лицензираните 
застрахователи на КФН за извършване на застрахователна дейност на територията на 
република България, а чуждестранните лица - в аналогичен регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени. Лицензът/ 
Разрешителното, отразено в списъка следва да се поддържа валиден за целия срок на 
договора!
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за доказване на икономическото и финансовото 
състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

111.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците следва да отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно чл.63, 
ал.1, т.1, буква б, т.2 от ЗОП:
1 . Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем застрахователни 
услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за всяка 
от обособените позиции за последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.
2 . Да разполагат с необходимия брой технически лица /служители, представителства/ 
клонове, мобилни структури и/или организации, включени в структурата им или не, 
задължително в градовете: София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна, Велико Търново, 
Бургас.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на 
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
НЕ

Раздел IV: Процедура

IV. 1) Описание

IV. 1.1 )Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV. 1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
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Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ 
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ 
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 31/03/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:________________________________________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 
или Продължителност в месеци: 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 01/04/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 11:00 (чч:мм)
Място:
Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД гр. София 1271, р-н Надежда, ж.к. 
Илиянци, ул. "Кирил Благоев" № 14, заседателна зала № 407.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите се извършва на публично заседание и на него могат да присъстват 
лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.Преди отваряне на офертите участниците удостоверяват 
присъствието си чрез попълване на списък.Упълномощените представители на участниците 
представят на комисията пълномощно задължително в оригинал или заверено копие.

Раздел VI: Допълнителна информация

VI. 1) Информация относно периодичното възлагане

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
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Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор:Участниците 
декларират липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствието с 
критериите за подбор поставени от Възложителя, като представят отделен за всяка от 
обособените позиции еЕЕДОП, в който се посочва коректно съответната информация, 
изискана от Възложителя, и задължително се посочват националните бази данни / 
публичните регистри/, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.Всеки участник следва да 
попълни изчерпателно част IV от еЕЕДОП „Критерии за подбор", като попълването само 
на раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" не е приложимо. За 
деклариране на личното състояние в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, участниците посочват изчерпателно в еЕЕДОП изисканата от Възложителя 
информация, съгласно Т.1.1.-1.4.2 и т.3.1.-3.8. от раздел II. от документацията на 
Възложителя.еЕЕДОП на Възложителя /файл espd-request/, с посочени в него изисквания 
към участниците е публикуван на профила на купувача на ТСВ ЕАД на адрес: 
http://tsv.bg/buyers в .xml и в .pdf формати. В съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, 
на основание §29, т.5, б."а" от Предходни и заключителни разпоредби на ЗОП, еЕЕДОП 
се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на 
Европейската комисия.Съгласно Методическо указание на АОП - изх. № МУ- 4/02.03.2018 
г., участниците попълват и изтеглят чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна 
чрез Портала за обществените поръчки, секция РОП и е-услуги /Електронни услуги на 
Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd., и/ 
или секция РОП и е-услуги /Единен европейски документ за обществени поръчки/, 
директно на адрес: https://espd.еор.bg/espd-web/filter?lang=bg, еЕЕДОП - файл espd- 
response в .xml и в .pdf формати.Участниците задължително представят подписана с 
електронен подпис, версия на еЕЕДОП в някои от двата посочени вида формати, 
непозволяваща редактиране на документа, като го прилагат на подходящ оптичен носител 
към пакета документи за участие в процедурата и посочват това в списъка на 
съдържащите се в офертата документи. За целите на настоящата процедура, участниците 
могат да използват и стандартния образец на ЕЕДОП в WORD формат, от интернет 
страницата на АОП на електронен адрес:http://rop3-appl.аор.bg:7778/portal/page? 
_pageid=93,1784495&_dad=portal&_schema=PORTAL, като в този случай, същия следва да 
бъде цифрово подписан във формат, непозволяващ редактиране на съдържанието му и 
представен към офертата по описания по - горе начин.
Запечатаната непрозрачна опаковка задължително съдържа документите по т. 3.1.-3.8. 
от раздел Ш о т  документацията на Възложителя, за всяка от обособените 
позиции.Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да 
подготвят своята оферта, в съответствие с изискванията на Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/ и Правилника за неговото прилагане /ППЗОП/, както и съобразно с 
обявените от Възложителя условия по настоящата документация.Участници, които не 
окомплектоват своите оферти в съответствие с предварително обявените условия на 
Възложителя или са представили документи, неотговарящи изцяло на условията по т.З от 
раздел III. от документацията на Възложителя, след изтичане на срока по чл.54, ал.9 
от ППЗОП и т. 2.9 от раздел V на настоящата документация, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата.

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: 1 0 0 0 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc . bg Телефон: + 3 5 9  2 9 8 8 4 0 7 0
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10.03.2020 г. Обявление за поръчка

Интернет адрес: (URL) h t t p  : / /www . с р с  . b a  I Факс:+ 3 5 9  2 9 8 0 7 3 1 5

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1 0 0 0 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc . bg Телефон: + 3 5 9  2 9 8 8 4 0 7 0

Интернет адрес: (URL) htto : / /www . сос . ba Факс: + 3 5 9  2 9 8 0 7 3 1 5

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 1 0 / 0 3 / 2 0 2 0  (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в 
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е 
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура ■ моля, представете 
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

2 1  може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се 
използва
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