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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) обявява обществена 

поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Застраховане на имущество на 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции”: 

Позиция 1 – Застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" 

Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност”; 

Позиция 3 – Застраховка „Автокаско” на МПС, „Гражданска отговорност" на 

собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и "Злополука на 

местата в МПС"; 

Позиция 4 – Застраховка „Плавателни съдове” и "Гражданска отговорност, свързана 

с притежаването и използването на плавателни съдове", "Port Risk; Риск от 

замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“ 

Позиция 5 – Групова застраховка „Злополука” за персонала на предприятието“. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9041112 

на 23.04.2015 г. 

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура” - www.bgports.bg, в "Профил на купувача" - раздел "Публични покани". 
 Кратко описание: 

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел застраховане на имущество на ДП 

"Пристанищна инфраструктура", включващо Застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Щети 

на имущество"; Застраховка "Обща гражданска отговорност"; Застраховка "Автокаско" на МПС, 

"Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и 

"Злополука на местата в МПС"; Застраховка "Плавателни съдове" и "Гражданска отговорност, 

свързана с притежаването и използването на плавателни съдове", "Port Risk; Риск от замърсяване 

на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“; Групова Застраховка "Злополука" за 

персонала на предприятието. Подлежащите на застраховане обекти са изчерпателно описани в 

Техническата спецификация (Приложение 1) от документацията на възложителя. 

Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис „Оферта”, върху който са посочени 

наименованието, адреса, телефоните и факса за контакти на депозиралия го участник, както и 

обозначение за коя поръчка се изпраща / представя офертата и за кои обособени позиции.  

Участник, който представя оферта за повече от една обособена позиция, следва да 

приложи в общия плик техническо и ценово предложение за всяка една от позициите. Всеки 

участник има възможност да представи само едно предложение за отделните позиции, при 

спазване формата и изискванията на приложените образци. Представянето на варианти в 

офертата не се допуска. 

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 08.05.2015 г.   

До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в  ЗОП и 

обявените изисквания на възложителя. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. 

 Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП 

„Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, 

заседателна зала, на 11.05.2015 г., 11.00 часа. 

 

 

 


