Дата на обявяване 23.08.2021 г.

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия, „НИТИ“ ЕАД обявява прием на оферти за участие в конкурс за избор
на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.

1. Предмет на процедурата – избор на изпълнител за предоставяне на
застрахователни услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество,
собственост на „НИТИ“ ЕАД
2. Период на застрахователно покритие – септември 2021 – септември 2022
3. Описание на обекта на конкурса: движимо и недвижимо имущество с
отчетна стойност към 30.06.2021 г., както следва:
-сгради – 2 873 054 лв.
-съоръжения – 87 517 лв.
-машини, съоръжения и оборудване – 1 975 086 лв.
-стопански инвентар – 107 468 лв.
-материални запаси – 1079 724 лв., в т.ч.:
-материали – 356 036 лв.
-продукция – 315 053 лв.
-стоки – 246 512 лв.
-незавършено производство – 162 123 лв.
4. Застрахователни рискове – Офертите следва да съдържат пълно описание на
предлаганите застрахователни рискове, но минимумът от последните следва да
обхваща:
- Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно
тяло, негови части или товар
- Разходи за почистване
- Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и други
- Наводнения, вследствие на природни бедствия
- Свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води
- Земетресение
- Изтичане на вода и пара
- Удар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товароразтоварни машини
- Вандализъм, злоумишлени действия
5. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка икономически най -изгодната оферта.
6. По преценка на възложителя, след отваряне на предложенията, от участниците
може да се изиска представяне на допълнения и/или изменения, съобразно
целите на конкурса, както и да се проведат рпеговори с кандидатите, класирани
до трето място. В този случай, класацията се извършва въз основа на тези
допълнителни или изменени предложения.

7. Изисквания към кандидатите:
7.1. Кандидатите задължително следва да отговарят на изискванията на чл. 12,
ал. 1 от Кодекса за застраховането.
7.2. Кандидатите следва да притежават валиден лиценз за извършване на
съответната дейност.
7.3. Кандидатите не трябва да се намират в производство по обявяване в
несъстоятелност или ликвидация.
8. Изисквания към конкурсните предложения:
8.1. Кандидатите представят своите предложения в запечатан непрозрачен
плик, който носи надпис «За участие в конкурс за избор на изпълнител на
застрахователни услуги».
8.2. Пликът следва да съдържа:
- Данни за кандидата – в свободно избрана от кандидата форма
- Документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 7 от поканата
- Конкурсно предложение, съдържащо информация за покритите
застрахователни рискове, срок на застрахователно покритие, размер на
застрахователна премия, бонуси и преференциални условия, размер на
премиен доход за съответния вид застраховка за предходната година,
информация за необходимите документи за сключване на застрахователен
договор
- Валидност на офертата – не по-малко от 30 дни
- Други обстоятелства по преценка на кандидата
- Копие на документ, удостоверяващ актуалния рейтинг на институцията
- Списък с клоновете и офисите на институцията
8.3. Документите, които се представят във вид на копие, следва да бъдат
заверени от кандидата с надпис „Вярно с оригинала” и с подпис на законен
представител.
9. Подаването може да бъде изпълнено както на място на ръка, така и по пощата,
чрез лицензиран пощенски оператор, с писмо с обратна разписка.
10. Срокът за получаване на офертите е 07.09.2021 (седми септември две хиляди и
двадесет и първа) год. В предварителната оценка и класирането участват всички
кандидати, чийто оферти са пристигнали на посочения от възложителя адрес
до 16:20 часа на 07.09.2021 год.
11. Офертите следва да бъдат подадени на адрес:
гр. Казанлък, 6100
обл. Стара Загора
бул. „Розова долина“ №102
„НИТИ“ ЕАД
12. Дата на провеждане на конкурса – 08.09.2021год., в 11,00 часа по адрес на
управление на дружеството.

