ОБЯВА
за провеждане на конкурсна процедура
На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия и Приложение № 1 към него и Решение № 1/19.09.2022 г. на изпълнителния
директор на „Кинтекс“ ЕАД се открива конкурсна процедура с предмет одобряване на
избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка
„Гражданска отговорност на автомобилистите“ на движимо имущество, собственост на
„Кинтекс“ ЕАД.
1. Описание на обекта на конкурса:
А/ Застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на
автомобилистите“ за период от една календарна година за следните 19 /деветнадесет/ броя
МПС и трактор, считано от датата на изтичането на предходния застрахователен договор за
всяко МПС и трактора, както следва:
1.1. Марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рама WVWZZZ3CZGE199842, година на
производство 2016 г.;
1.2. Марка „Мерцедес“, модел „300SEL“, рама WDB1260251A496614, година на
производство 1989 г.;
1.3. Марка „Шкода“, модел „Фабия“, рама TMB1JBNJ7GZ066596, година на
производство 2015 г.;
1.4. Марка „Шкода“, модел „Фабия“, рама TMB1JBNJ0GZ068142, година на
производство 2015 г.;
1.5. Марка „БМВ“, модел „Ер Реихе“, рама WBAKC01010DR96784, година на
производство 2011 г.;
1.6. Марка „Фолксваген“, модел „Мултиван“, рама WV2ZZZ7HZBH091784, година на
производство 2011 г.;
1.7. Марка „Фолксваген“, модел „Джета“, рама WVWZZZ1KZAM029548, година на
производство 2010 г.;
1.8. Марка „Пежо“, модел „Боксер“, рама VF3YCBMFB11592964, година на
производство 2009 г.;
1.9. Марка „Шкода“, модел „Октавия“, рама TMBLK9NE0G0104482, година на
производство 2015 г.
1.10. Марка „Шкода“, модел „Октавия“, рама TMBLK9NE2G0093761, година на
производство 2015 г.
1.11. Марка „Шкода“, модел „Октавия“, рама TMBLK9NE4G0073818, година на
производство 2015 г.
1.12. Шкода „Шкода“, модел „Фабия“, рама TMB1JBNJ2GZ100976, година на
производство 2015 г.;
1.13. марка „Форд“, модел „Транзит“, рама WF0FXXGBVFND29530, година на
производство 1992 г.;
1.14. марка „БМВ“, модел „730D“, рама WBAKM21010CY72531, година на
производство 2009 г.;
1.15. Марка „Опел“, модел „Инсигниа“, рама W0LGT6EN2E1073691, година на
производство 2014 г.;
1.16. марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“, рама JTEBZ29J700037497, година на
производство 2004 г.;
1.17. Марка „Шкода“, модел „Фабия“, рама TMB1JBNJ8HZ075079, година на
производство 2016 г.;
1.18. Марка „Шкода“, модел „Фабия“, рама TMB1JBNJ2HZ073778, година на
производство 2016 г.;

1.19. Марка „Шкода“, модел „Октавия“, рама TMBLK9NE0H0099012, година на
производство 2016 г.
1.20. Трактор марка „Болгар“, рама 11223106.
Б/ За всяко новопридобито движимо имущество „Кинтекс“ ЕАД сключва
застрахователен договор с участника, класиран на първо място, и определен за застраховател
при предложените от него в настоящата процедура условия.
2. Покрити рискове и преференциални условия:
2. 1. Покрити рискове:
Пожар, експлозия, природни бедствия (удар от мълния, буря, градушка, наводнение,
земетресение, земни свлачища и други), ПТП по време на движение и на паркинг,
злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж, вандализъм, пътна помощ при
застрахователно събитие.
2.2. Преференциални условия:
Право на ползване на безплатен асистанс при настъпване на застрахователно събитие
без ограничение в километража; право на ремонтни дейности в доверен сервиз и възможност
за предоставяне на възлагателни писма без изискване за заплащане на непадежирали вноски
от застрахователната премия и без ограничения във възрастта на превозното средство;
заплащане на щети при неограничен брой на ПТП без да се изисква документ от органи на
пътна полиция; без изискване за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие.
3. Начална цена:
Цената на застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност
на автомобилистите“ се определя от застрахователя-участник в конкурса, като същата следва
да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2022 г. и със
спецификите на всяко едно от горепосочените движими имущества.
4. 1. Общи и специални условия за участие в конкурса и изисквания към
участиниците. Условия за отстраняване:
4.1. Общи условия за участие:
Участниците в конкурсната процедура следва да представят декларации, че/за:
1. представляваното от тях дружество не е в процедура по несъстоятелност /декларация
в свободен текст/;
2. представляваното от тях дружество не е в процедура по ликвидация /декларация в
свободен текст/;
3. липса на публични задължения /декларация в свободен текст/;
4. липса на свързаност с други участници в конкурсната процедура /декларация в
свободен текст/;
5. липса на свързаност със служители на „Кинтекс“ ЕАД /декларация в свободен текст/;
6. обработване на лични данни /Приложение № 4/.
4. 2. Специални условия за участие:
Участниците в конкурсната процедура следва да представят:
1. Заверено за вярност копие от актуален лиценз за общо и специално застраховане;
2. Списък на доверени сервизи, с които застрахователят има сключен договор;
3. Общи условия на предлаганите застраховки;
4. Нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал - в случай, че участникът в
конкурсната процедура се представлява от пълномощник.
4.3. Условия за отстраняване:
От участия в процедурата се отстранява участник, който/чието:
1. предложение не отговаря на общите и специални условията за участие, посочени в
настоящата обява за провеждане на конкурсната процедура и утвърдената конкурсна
документация;
2. не е представил някой от документите, съгласно изискванията на конкурсната
документация в 14 дневен срок от публикуването на обявата за провеждането на конкурсната

процедура на интернет страниците на „Кинтекс“ ЕАД и Агенцията за публичните предприятия
и контрол.
В случай, че документацията е постъпила в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД след
изтичането на крайния срок за подаване на предложенията или е в срока за подаване на
документите, но е в незапечатан и/или прозрачен плик и/или в плик с нарушена цялост, същата
не се приема и се връща незабавно на участника.
Забележка: Малкият плик с ценовото предложение на участник, чиято оферта е
нередовна, т. е. не съдържа някой от документите, съгласно общите и/или специалните
условия от конкурсната документация, или представеният документ не е в изискуемата форма,
не се разпечатва. Ценовото предложение на такъв кандидат не се разглежда и не се класира от
Комисията за провеждане на конкурсната процедура.
5. Предложения:
Участниците в конкурса представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост
документите, съгласно общите и специални условия за участие в конкурсната процедура, и
предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни
предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.
Не се допуска участник да участва в предложението на друг участник под каквато и да
е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с
процедурата, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на
изпълнението на тази процедура.
Всеки участник може да представи само едно предложение по настоящата процедура.
6. Такса. Предоставяне на документи:
Документацията по настоящата конкурсна процедура е безплатна и може да бъде
получена в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД, находящо се в административната сградата на
дружеството с адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 66 всеки работен ден от 10:00 ч. до
14:00 ч. в срок до 05.10.2022 г.
7. Време и начин за оглед на обекта:
„Кинтекс“ ЕАД предоставя възможност на всеки участник в конкурсната процедура да
извърши оглед на обектите в нея, след предварително съгласуване със служител на
дружеството в срок до 05.10.2022 г.
Телефон за контакт: 02/866 2311, вътр. номер 211.
8. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
8.1. Предложение за участие по образец /Приложение № 1/.
8.2. Ценово предложение по образец /Приложение № 2/.
8.3. Декларация за запознаване с условията на конкурса /Приложение № 3/.
8.4. Документите, съгласно общите и специални условия по настоящата процедура.
9. Начин на оформяне на предложенията от участниците в конкурсната
процедура:
9.1. Документите, изброени в т. 8 по-горе и необходими за участие в конкурса, се
поставят в голям запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се отбелязват
следните данни:
• „Предложение за участие в конкурс за одобряване на избор на застраховател на
движимо имущество, собственост на „Кинтекс“ ЕАД;
• Име/наименование, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес на
участника.
9.2. В големия плик, съдържащ необходимите документи, се поставя и малък запечатан
непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се отбелязва следното съдържание
„Ценово предложение от ……… (име/наименование на участника)“, съдържащ предложената
от участника в конкурса цена. Предложението на участник, чиято цена е в прозрачен и/или
разпечатан/или и/или с нарушена цалост и/или ненадписан плик, не се разглежда и класира от
Комисията за провеждане на конкурсната процедура.

10. Срок и място за подаване на документи за участие. Разглеждане на подадените
предложения:
Участниците подават документи за участие в конкурсната процедура в срок до
06.10.2022 г. включително в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД, находящо се в
административната сграда на дружеството на адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 66.
Върху плика с предложението на участника в конкурсната процедура в деловодството
на „Кинтекс“ ЕАД се полага подпис от приемащия служител, като върху плика се отбелязват
и входящ номер, дата, час на получаване и име/наименование на участника. За всички
постъпили предложения и тяхната поредност на постъпване се съставя регистър, в който се
отразяват данните от предходното изречение. На приносителя се предоставя входящ номер на
подаденото от него предложение.
Подадените предложения се съхраняват в деловодството на „Кинтекс“ ЕАД в сградата
на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 66, до датата на
провеждането на конкурса.
Предложенията на участниците в конкурсната процедура се разглеждат и класират от
Комисия за провеждане на конкурсната процедура, определена със заповед на изпълнителния
директор. Комисия за провеждане на конкурса се състои от 3 члена, като в нейния състав
задължително се включва юрист. В заповедта за назначаване на комисията се определят и
двама резервни членове, както и възнаграждението на членовете на комисията, ако такова е
предвидено.
Комисията започва работата си в първия работен ден след изтичането на срока за
подаване на предложенията за участие в конкурсната процедура в 10:00 ч. в сградата на
„Кинтекс“ ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 66.
Всеки участник се уведомява писмено за резултатите от оценяването на представеното
от него предложение.
11. Класиране:
Класирането на предложенията на участниците в конкурсната процедура се извършва
на база на критерия най-ниската предложена застрахователна премия за двата вида
застраховки с включени отстъпки и преференциални условия.

