
  

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за 
сключване на договори за застраховка “Гражданска отговорност” и 

застраховка “Каско” за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД,  гр.  София 

                                           

„МОНТАЖИ” ЕАД, с ЕИК 831629999, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на 

търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители 

от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане        на Закона за публичните 

предприятия, 

ОБЯВЯВА 

процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка 

„Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” за моторни превозни средства (МПС), 

собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД (Дружеството), за срок от една година. 

I.       Наименование и предмет на процедурата 

Избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на застраховки 

„Гражданска отговорност“  и застраховка “Каско” на МПС, собственост на“МОНТАЖИ” ЕАД. 

 II. Описание на обекта 

Обекти за сключване на застраховка “Гражданска отговорност”: 

 

Марка Модел Дата на 
първа рег. 

рег. № Рам
а 

мощност 
(Kw)/тип 
гориво 

раб.обем 
на дв. 

Застрахован 
до: 

  Дачия Логан 14.12.2007г. CA 8162  MВ UU1KSD0M538826416 77/бензин/lpg 1598 см3 14.05.2023г. 

  Фолксваген Пасат 09.05.2014г. СА 1567 ХН WVWZZZ3CZEP011395 130/дизел 1968 см3 08.05.2023г. 

Дачия Дъстер 16.05.2016г. СВ 2881 ВМ UU1HSD1DG55119428 80/дизел 1875 см3 12.05.2023г. 

Пежо Партнер 24.11.2008г. СА 6810 НМ VF37J9HXC68023922 66.2/дизел 1560 см3 31.05.2023г. 

Дачия Дъстер 10.05.2019г. СВ 3102 НР VF1HJD40162285983 80/дизел 1461 см3 08.05.2023г. 

Дачия Дъстер 19.05.2015г. СВ 9628 АК UU1HSD1DG52969866 80/дизел 1461 см3 17.05.2023г. 

Валяк HAMM H 
11i 

21.04.2022г. C 19498 H2110772 105/дизел 4100 см3 08.05.2023г. 

LEIBHERR PR 736 XL 21.04.2022г. C 19500 VAUZ1154PZT016859 150/дизел 7000 см3 08.05.2023г. 

Валяк HAMM H 
13i 

21.04.2022г. C 19499 WGH0H235KHAA01048 85/дизел 3600 см3 08.05.2023г. 

Рено Канго 22.09.1999г. СА 7798 НТ VF1KC0EAF19360004 47/дизел 1870 см3 11.06.2023г. 

Форд Транзит 01.12.1997г. СТ 1970 АК WF0HXXGBVHVK19851 56/дизел 2496 см3 23.07.2023г. 

Дачия Дъстер 05.08.2015г. СВ 9274 АН UU1HSD1DG53359091 80/дизел 1461 см3 29.07.2023г. 

Дачия Дъстер 05.08.2015г. СВ  9266 АН UU1HSD1DG53359097 80/дизел 1461 см3 29.07.2023г. 

Шкода Супърб 07.08.2017г. СВ 8180 КР TMB3JCNP7H7554723 140/дизел       1968  

       см3 

06.08.2023г. 

Пежо Боксер 04.06.2007г. СА 3002 КН VF3YCAMFC11195540 74/дизел 2198 см3 18.08.2023г. 

 

   
 



  

  Обекти за сключване на застраховка  „Каско“: 
 
 

Марка Модел Дата на 
първа рег. 

рег. № Рам
а 

мощност 
(Kw)/тип 
гориво 

раб.обем 
на дв. 

Застрахован до: 

  Фолксваген Пасат 09.05.2014г. СА 1567 ХН WVWZZZ3CZEP011395 130/дизел 1968 см3 08.05.2023г. 

Фолксваген Пасат 18.09.2014г. СА 9403 ХС WVWZZZ3CZEE073260 130/дизел 1968 см3 22.05.2023г. 

Шкода Супърб 25.01.2018г. СВ 3224 МВ TMB1JCNP3J7562024 140/дизел 1968 см3 26.06.2023г. 

Шкода Октавия 14.09.2016г. СВ 3932 ВС TMB1JCNE6H0044071 110/дизел 1968 см3 23.07.2023г. 

Шкода Супърб 07.08.2017г. СВ 8180 КР TMB3JCNP7H7554723 140/дизел 1968 см3 06.08.2023г. 

   

III. Начална цена: 

Цената на застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка “Каско” се определя  

от застрахователя - участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните 

условия на посочените застраховки към 2023г. и със спецификите на всяко едно от 

движимите имущества, посочени в т. II.  

IV. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на 

съответната застрахователна полица за всяко МПС, посочено в т. II. 

V. Съдържание на офертата. 

1. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на 

Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника; 

2. Декларация/документ, удостоверяващ/а че кандидатът не е в ликвидация, 

несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване; 

3. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за 

предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и 

приходите от застрахователни премии. 

4. Предложение относно: 

4.1. застраховка „Гражданска отговорност“ - застрахователна премия (размер) за всяко 

МПС на Дружеството, посочено в т. II. и общо за всички МПС на Дружеството, 

посочени в т. II.; 

4.2. застраховка “Каско”: 

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, 

ПТП по време на движение, злоумишлени  действия, кражба и грабеж, пътна помощ 

при ПТП; 

б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т. II. 

И общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т. II.; 

в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т. 

II. И общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т. II.; 

5. Общи условия на предлаганите застраховки.                                                                    

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат 

подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с 

нотариално заверено пълномощно. Офертите могат да бъдат представени и чрез 

застрахователен агент/брокер. Документите, представени във вид на ксерокопия,     следва да 

бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, 



  

представляващо/и участника и мокър печат. 

VI. Представяне на офертите. 

1. Начин на представяне на офертите. 

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В       

плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. V. 

Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в  конкурс 

за задължително застраховане „Гражданска отговорност” и “Каско” на моторнитe превозни 

средства, собственост на „МОНТАЖИ” ЕАД; (2) име на участника; (3) адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

2. Място и срок на представяне на офертите. 

Офертите се представят в деловодството на „МОНТАЖИ” ЕАД, находящо се в 

административната сграда на Дружеството в гр. София, п.к. 1797, район “Изгрев”, ул. 

"Лъчезар Станчев" № 9, всеки работен ден, в срок до 17.00 часа на 23.03.2023г.  

Тел.: 02 877 77 77, електронна поща: montagi@montagi.com 

Оферти след указания срок не се приемат. 

VІI. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 8 (осем) месеца от крайния срок 

за представянето им. 

VІII. Оценяване и класиране на офертите. 

1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените 

изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. V по-горе. 

2. Начин и ред за класиране. 

 Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“, представляваща най-нисък общ 

размер на предложената застрахователна премия, с включени отстъпки и преференциални 

условия. 

3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени. 

           IX.Разноски по подготовка на офертата и участието. 

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното 

представяне. “МОНТАЖИ” ЕАД не заплаща тези разходи, независимо от начина на 

провеждане или изхода на процедурата. 

X. Допълнителна информация. 

“МОНТАЖИ” ЕАД си запазва възможността да изменя условията на настоящата 

процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява 

процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни 

случаи “МОНТАЖИ” ЕАД не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е 

обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на 

договор. 

Решението за избор на застраховател се одобрява от Едноличния собственик на 

капитала – „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. В срок до 10 дни от получаване на 

одобрението по предходното изречение, “МОНТАЖИ” ЕАД ще сключи договор с одобрения 

застраховател. 

Оглед на обектите, предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден 

(09.00 до 17.00 часа) до 23.03.2023г., след предварителна уговорка на тел. 0889603000.


	ОБЯВЯВА

