Обявление и технически условия за поръчка
Раздел I: Възложител
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

ЕИК: 129008074

Пощенски адрес: ул. Станислав Доспевски, блок 40
Град: София

жк. „Левски – Г“

Пощенски код: 1836

Държава: България

Лице за контакт: Илиан Кузманов-финансов директор

Телефон: +359 2 946 59 57

Електронна поща: terem@nat.bg

Факс: +359 2 946 55 85

Интернет адрес/и
Основен адрес: www.terem.bg
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Електронна борса“
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: ДА
I.3) Комуникация
Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса“
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
По електронен път, чрез секцията „Електронна борса“ на официалната страница на
„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД
или
В деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД на горепосоченото място за контакт
I.4) Основна дейност на Възложителя
Извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение и боеприпаси
и друго военнотехническо имущество
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на поръчка
II.1.1) Наименование: Медицинска застраховка
II.1.2) Вид на поръчката:
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Доставки на медицински услуги чрез сключване на групова застрахователна полица на
база списък на застрахованите лица, без провеждане на медицински
прегледи/изследвания или предоставяне на декларации от страна на застрахованите лица.
II.1.3) Кратко описание:
Медицинска застраховка на служителите на „Терем – Ходинг“ ЕАД, като услугите се
ползват на принципите ”Абонамент” и „Възстановяване на разходи” (без самоучастие на
застрахованото лице).
II.1.4) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ
II.2) Описание
II.2.1) Място на изпълнение
България
II.2.2) Описание на поръчката:
Сключване на медицинска застраховка / групова застрахователна полица „Заболяване“ /
„Закрила“, съгласно общите условия за застраховка „Заболяване“ и специалните условия
срещу заплащане на договорена застрахователна премия
II.2.3) Критерии за възлагане:
Съгласно критериите, посочени по-долу
Критерий за качество: НЕ
Застрахователна премия за едно лице Тежест: 70%
(за пакетите услуги)
20%
Мрежа от лечебни заведения
(болнична и извънболнична помощ)
10%
Допълнителни услуги
II.2.4) Прогнозна стойност
Номинална стойност на поръчката (без включен 2% ЗДЗП): 10 800

Валута: BGN

II.2.5) Продължителност на поръчката,
Продължителност в месеци: 12 (дванадесет)
Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ
II.2.6) Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
II.2.7) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да
включват електронен каталог: НЕ
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II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.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:
Кандидатът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна
дейност.
Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор: Заверено копие от
Решение на КФН за издаване на лиценз за застрохователна дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят поставя изисквания за икономическа и финансова стабилност на кандидата,
което се оценява въз основа на информацията от заверени копия на одитирани финансови
отчети за 2015, 2016 и 2017 г.
III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Кратко описание на правилата и изискванията:
Възложителят ще отстрани от участие в състезателната процедура за възлагане на
настоящата поръчка, Участник (в т.ч. и за всеки един от членовете на обединението), за
когато са възникнали преди или по време на процедурата следните обстоятелства:
а) не притежават валиден лиценз за застрохователна дейност.
б) не са представени (в оригинал) удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или
липсата на задължения, издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване на
настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени
задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и
плащания за чужд дълг.
в) не са представени удостоверения от Търговския регистър за процедура по ликвидация
или производство по несъстоятелност.
г) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат
самостоятелни Участници в една и съща процедура;
д) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в настоящата
състезателна процедура, независимо от характера и стойността на настоящатата поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
е) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава
- страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация,
както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение,
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите
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действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението.
Участникът представя попълнени декларации (образец приложение №№ .......).
Друго:
Участникът трябва да оповести услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Кратко описание на изискванията:
Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се
определя въз основа на критериите за комплексна оценка, описани по-горе.
В предложените от Участниците ценови премии са включени всички разходи за
изпълнение на услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява
поръчката и за неговите подизпълнители, като Възложителят не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от определеният за Изпълнител.
Ценовата премия, предложена от Изпълнителя е крайна за времето на изпълнение на
договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в
съответствие със законодателството в страната.
III.1.5) Изискуеми депозити и гаранции:
Предоставяне на гаранции за изпълнение: НЕ
Настоящата състезателна процедура не изисква представяне на гаранция за участие.
III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на дължимата премия (в т.ч. 2% данък) се извършва на месечни вноски, за
срока на договора/полицата, платими чрез банков превод, изчислени на база брой
служители, съгласно списък, който се изпраща към застрахователя преди падежната дата
на съответната вноска.
Падежната дата е не по-рано от 5-то число на текущия месец.
III.1.7) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:
Изпълнението на поръчката допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.
Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура:
Състезателна процедура по оферти
IV.1.2) Мотиви за избор на процедурата
Възложителят обявява състезателна процедура за възлагане на поръчка, при която всички
заинтересовани лица могат да подадат оферта. Чрез този метод за избор на Изпълнител,
Възложителят цели защита интересите на персонала на „Терем - Холдинг“ ЕАД, като
насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на
процедурата
IV.1.3) Нормативно основание
Възложителят обявява настоящата процедура в съотвествие с Политиката за добро
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корпоративно управление и Политиката за корпоративна социална отговорност
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) Здравни пакети и допълнителни условия
Изпълнителят следва да структурира своята оферта (техническа и ценова), като представи
информация за следните групи, условия и пакети:
1. Покриване на Застрахователни рискове, обособени в следните Застрахователни пакети:
Пакет „Извънболнична медицинска помощ“ – разширено покритие, без лимит,
включително ЯМР или скенер веднъж годишно;
Пакет „Болнична медицинска помощ“ – разширено покритие без лимит включително
поемане на консумативи; наблюдение и изследвания за проследяване на нормална
бременност.
Пакет „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на
медицинска помощ“ - разширено покритие, без лимит;
Пакет „Възстановяване на разходи“ – разширено покритие, без самоучастие на
застрахованото лице.
2. Договорените застрахователни пакети да покриват хронични и минали заболявания.
3. Груповата застраховка да включва и лица със загубена работоспособност над 50%, като
Застраховащият не дължи допълнителна застрахователна вноска включително при
заболявания с решение на ТЕЛК.
Допълнителни условия/опции/покрития, които трябва да бъдат вклюючени в офертите:
a) сключване на групова застрахователна полица на база списък на застрахованите лица,
без провеждане на медицински прегледи/изследвания или предоставяне на декларации
от страна на застрахованите лица;
b) право на ползване на договорените ценови условия и застрахователни пакети за
членовете на семействата: съпруг, съпруга, деца и живеещите на семейни начала на
възраст от 1 месец до 65 години.
c) прекратяване на правото на застрахованото лице за ползване на покритите рискове по
груповата полица при прекратяване на трудовото правоотношение.
d) право на ползване на пълния лимит по застрахователните пакети за новоназначените
лица, от датата на възникване на правоотношението между застрахователя и
застрахованото лице, за целия му срок.
e) възстановяване на извършените разходи при ползване на медицински услуги в
лечебните заведения, с които към момента застрахователят няма сключени договори за
абонаментно обслужване.
f) финансово обезпечаване от страна на застрахователя и на неотложна медицинска
помощ чрез сключени договори със специализираните звена за неотложна медицинска
помощ във всички градове на страната.
g) максимално дълъг срок за подаване на документи при възстановяване на разходи.
h) минимален срок за изплащане на средствата по подадените заявления за възстановяване
на разходи.
i) максимален брой подписани от застрахователя договори за абонаментно обслужване за
пакети: извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ.
j) допълнителни здравни услуги по преценка на застрахователя.
IV.2) Административна информация
5

IV.2.1) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/06/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)
IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за
участие: BG
IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30 (тридесет) дни
или Продължителност в месеци: 1 (два)
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
Раздел V: Допълнителна информация
V.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка: НЕ
V.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: ДА, ежемесечно ще се представя списък на брой
застраховани служители;
Ще се използва електронно фактуриране: ДА, фактурите за ежемесечните плащания ще
бъдат приемани/получавани по електронен път;
Ще се приема електронно заплащане: ДА, фактурите за ежемесечните вноски по полицата
ще бъдат заплащани безкасово.
V.3) Допълнителна информация
Заявления за участие се подават по електронен път чрез платформата ИСЕТ – на интернетстраницата на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД (www.terem.bg, секция „Електронна борса“).
Подаването на офертите по електронен път изисква предварителна регистрация на
кандидата/Изпълнителя.
По желание на кандидатите, офертите, изготвени на хартиен носител се приемат в
посочените по-горе срокове в деловодството на „Терем - Холдинг” ЕАД – гр. София, жк.
„Левски – Г“, ул. Станислав Доспевски“, блок 40. Офертите се представят в запечатан,
непрозрачен плик, върху лицевата страна на който се полага надпис:
ОФЕРТА
до
„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД
гр. София – 1836, жк. „Левски - Г“, ул. „танислав Доспевски” блок 40
за участие в поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет:
„Избор на животозастрахователно дружество за сключване на медицинска
застраховка за служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД“
от ………………………………………………………………………………………..………...
(наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо)
гр. ……………………………………………………………………………………….………...
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………..……………………
(лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен адрес)
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Офертите се регистрират в деловодството на „Терем - Холдинг“ ЕАД, като на всяка една
от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на настоящата поръчка
кандидат или участник за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с
изискванията на обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на
тази поръчка.
Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК (в оригинал) за наличието или липсата на
задължения, следва да бъдат издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване
на настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат
непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително
задължения и плащания за чужд дълг.
Образци на документи – приложения №№ 1-5
V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 08/06/2018 (дд/мм/гггг)
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Образец!
Приложение № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
за участие в настоящата поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет:
„Избор на животозастрахователно дружество за сключване на медицинска застраховка за
служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД“
№

Вид на документа

1.

Опис
на
представените
документи (Приложение № 1) оригинал
Документи за доказване на
надеждност, на икономическо и
финансово
състояние
(Приложение от № ... до №...)
Документ
(договор)
за
създаване
на
обединение,
когато е приложимо
Техническо предложение –
описание на услугите по пакети и
друго - Приложение № ...
Други документи (декларации
и други) - Приложения №№ .....

2.

3.
4.
5.

6.

Оригинал
или
Копие

Брой
страниц
и

Страница
от – до

Забележка**
(ако е
приложимо)

Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
Ценово
предложение
Приложение № ......
Дата: ________/ _________ / ______
Наименование на Участника: ________/ _________ / ______
Име и фамилия: ________/ _________ / ______
Длъжност:
Подпис1и печат

*Поредният номер на последния ред по таблицата от настоящия образец не ограничава
Участника относно броя на документите, които следва да представи и тяхното изчепателно описание.
Моля представете удостоверение за актуално състояние (може и заверено копие на извлечение
от Търговския регистър) на Участъка и опишете същото като приложение;
Представете заверено копие на лиценз за застрохователна дейност.
Представете оригинали на удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК; оригинали или заверени копия
на удостоверения за ликвидация и несъстоятелност и опишете същите като приложения.
Моля опишете подробно и номерирайте последователно всички приложени документи –
оригинали или заверени копия.
Моля спазвайте приложените образци на документи/декларации и други.

1

Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.
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Образец!
Приложение № 2

ДО
„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ”ЕАД
гр. СОФИЯ, 1836
жк. „Левски - -Г“
ул. „Станислав Доспевски“, блок 40
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
„Избор на животозастрахователно дружество за сключване на медицинска
застраховка за служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД ”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, ние от ….........….. (посочете наименованието на Участника) Ви
представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас
поръчка, възлагана чрез провеждане на състезателна процедура с предмет: „Избор на
животозастрахователно дружество за сключване на медицинска застраховка за
служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД”, при спазване на условията и

изискванията, посочени в Обявлението и техническите изисквания и документацията за
участие, както следва:
І. Приемаме да изпълним предмета на поръчката за срок от 12 (дванадесет)
месеца, от датата на влизане в сила на рамковия договор.
ІІ. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно техническите условия на
Възложителя и документацията за участие в настоящатата поръчка.
ІІІ. Предлаганите от нас услуги включват: ...................
IV. Декларираме, че имаме сключени договори със следните здравни
заведения: .....................
V. Заявяваме, че при отнемане на лиценза за застрахователна дейност, ще
уведомим незабавно Възложителя.
VI. Декларираме, че валидността на нашата оферта е 1 (един) месец, считано от
датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.
VII. Декларираме, че при изготвяне на офертата, сме спазили задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
Неразделна част от настоящатата техническо предложение е Списъкът на
медицинските заведения.
Приложения:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е
законния представител на Участника;
2. Други документи по преценка на Участника.
Наименование на Участника: __________________________
Дата: ________/ _________ / ______
Име и фамилия: __________________________
Длъжност: __________________________
подпис2 и печат – когато е приложимо
2

Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.
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Образец!
Приложение № 3

ДО
„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ”ЕАД
гр. СОФИЯ, 1836
жк. „Левски - -Г“
ул. „Станислав Доспевски“, блок 40

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, ние от …….. (посочете наименованието на Участника) Ви
представяме нашето ценово предложение за сключване на застрахователна полица –
медицинска застраховка за персонала на „Терем – Холдинг“ ЕАД, съгласно условията и
изискванията, посочени в обявата и техническите условия и документацията за участие,
както следва:
I.Месечна застрахователна премия за едно лице (без 2% данък) ........... за
посочените пакети услуги
II. Заявяваме, че предложените от нас цени включват всички разходи за
изпълнение на услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява
поръчката, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от нас
III. Срокът на валидност на нашата ценова оферта е 30 (тридесет) дни след датата,
определена за краен срок за представянето ú.
Забележка:
1. Предложената цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.
2. Ценовото предложение трябва да бъде попълнено четливо и без зачертавания. Ценовото
предложение на Участниците трябва да съдържа ценa с положителна стойност, различни от „0”
(нула). В случай, че Участникът предложи цена с отрицателна стойност или със стойност „0” (нула),
офертата на Участника ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата:
Наименование на Участника:
Име и фамилия:
Длъжност:

3

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
подпис3 и
печат – когато е
приложим

Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.
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Образец!
Приложение № 4

ДО
„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД
гр. СОФИЯ, 1836
жк. „Левски - -Г“
ул. „Станислав Доспевски“, блок 40
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в
съответствие
със
законодателството
на
държавата, в която участникът е установен)
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавят необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява
поотделно от изброените лица:

заедно

или
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Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:……………………………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас състезателна процедура
за възлагане на поръчка с предмет „Избор на животозастрахователно дружество за
сключване на медицинска застраховка за служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“
ЕАД”, като подаваме оферта при условията, отразени в поканата за участие и приети от
нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в
обявлението на състезателната процедура, които се отнасят до изпълнението на
поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на настоящата поръчка,
заложени в обявлението и техническите условия на поръчката.
4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 30 календарни
дни след датата, определена за краен срок за представянето на офертите.
6. Неразделна част от настоящото представяне са:
- декларацията за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета
на дейност и свързаност, подписана от лицата, които представляват участника,
съгласно документите за регистрация;
- доказателства за упражняване на застрахователна дейност.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Образец!
Приложение № 4.1.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и
свързаност
Долуподписаният /та/ те4 .............................................................................................,
ЕГН:
........................................,
с
адрес
…..................................................................................,
с лична карта № ….............................., издаден на …................от ….............................., в
качеството ми на ................................5 на ................................................................................
[наименование на кандидата] с ЕИК ................................, регистрирано в
…..........................................................., със седалище и адрес на управление
.......................................................................................................................................................
- участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: “Избор на
животозастрахователно дружество за сключване на медицинска застраховка за
служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД”,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство,
което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни
участници).
4. Не съм/ представляваният от мен участник не е лишен от правото да
упражнява дейността предмет на настоящата поръчка съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението.
5. Не съм/представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда
за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. В качеството ми на лице, представляващо участника в настоящата процедура,
не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
4

Декларацията се подписва от всички лица, представляващи участник в настоящата процедура. В
случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях.
5
Посочва се качеството на декларатора.
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7. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по
чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок
от настъпването им писмено да уведомя Възложителя.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените
обстоятелства по т. 1 – 4 са:
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя
информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................

……………………… г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: …………………………
(подпис и печат)
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Образец!
Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Подписаният/ата..........................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ……………………………………………………...
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................
(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното
наименование на съответния орган)
на .................................................................................................................................................,
(посочете наименованието на кандидата/подизпълнителя/третото лице)
БУЛСТАТ/ЕИК: …………………, в качеството му на - кандидат в състезателна
процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на животозастрахователно
дружество за сключване на медицинска застраховка за служителите на „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция/и с
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано
в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………
Забележка: В т. 1 се оставя вярното.
2. Представляваното от мен дружество не контролира лица, регистрирани в
юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция/и с
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество контролира
лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно с:
……………………
Забележка: В т. 2 се оставя вярното.
3. Не съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с
преференциален
данъчен
режим,
включително
и
чрез
гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим. Контролирано лице съм от лица, регистрирани в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………
Забележка: В т. 3 се оставя вярното.
4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл.4, т. … от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
Забележка: Точка 4 се попълва, ако за участника/подизпълнителя/третото лице се
отнася някое от обстоятелствата по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай, че
за участника/подизпълнителя/третото лице не се отнася т.4, тя се заличава.
5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.5 и чл.5, т.3 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване на неверни данни в настоящата декларация.
Дата ....../..............
Подпис на лицето и печат __________________________

ПОЯСНЕНИЯ:
 Декларацията се подава и подписва само от участници юридически лица или дружества, по
смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
 Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
 При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице, при спазване на параграф втори от
поясненията.
 Декларацията се подава и от всеки подизпълнител, когато участникът е декларирал, че ще
използва подизпълнител/и за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф
втори от поясненията.
 Декларацията се подава и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва
ресурсите му за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от
поясненията.
Съгласно § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Дружество" е всяко юридическо лице,
неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на
държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или
друг подобен критерий.
Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим"
са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),
с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
По смисъла на § 1, т.64 от ДР на ЗКПО "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са
държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация
с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно
административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива
77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят
на две от следните условия:
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно
споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския
съюз и съответната държава/територия;
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б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно
споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната
държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя
информация при поискване;
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по
чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по‐нисък от подоходния
или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по
предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в
"Държавен вестник".
Съгласно §1, т.5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „Контрол” е понятие по смисъла на § 1в от
допълнителните разпоредби на Търговския закон и е налице когато дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или
капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.
Съгласно § 1в., ал.1 от ДР на Търговския закон "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато
едно физическо или юридическо лице (контролиращ):
1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице,
или
2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния
орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице,
или
3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен
с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или
4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери
или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на
това юридическо лице.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на
контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка
или за сметка на друго контролирано от него лице.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или
дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по
акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по
нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице
се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира,
или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС забраната по чл.3 и 3а от същият нормативен акт не се
прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна
система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар,
определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на
правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито
ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия,
или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са
разкрити по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло
в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически лица,
са вписани в регистъра по чл. 6;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на
регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
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4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило
информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения.
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска
организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение,
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни
собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага
споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25
ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение
за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици
– физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение,
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска
организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.
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Образец!
Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник в състезателната процедура

Долуподписаният /ата/ ............................................................................................., в
качеството ми на ....................................................... (посочва се длъжността) на
............................................................................................................ (посочва се фирмата на
участника), с ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление
............................................................................................................................................–
участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на
животозастрахователно дружество за сключване на медицинска застраховка за
служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД”,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано
предприятие с друг участник в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация,
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от
управляващия участника по регистрация. В случай, че участника в състезателната
процедура е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.

……………………… г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: …………………………
(подпис и печат)
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Образец!
Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: ……………………………………………………………..……....
(трите имена)
в качеството си на ……………………………………………………….…………………
(длъжност)
на ……………………………………….......................……………………………………… (наименование на участника)
участник в състезателна процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„„Избор на животозастрахователно дружество за сключване на медицинска
застраховка за служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Срокът на валидност на настоящата оферта е не по-малко от 30 дни (тридесет)
дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

........................... г.

ДЕКЛАРАТОР: .......................................

(дата на подписване)

(подпис и
печат)
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Образец!
Приложение №8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Подписаният/ата:
………………………........……………………………………
(трите имена), с лична карта № ……………………, издадена на………………….. г. от
……………………., с постоянен адрес ………………………………………, в качеството
си на…………………………… (длъжност) на ………………………………………
(наименование на участника) с ЕИК: ……………………, със седалище
........................................и
адрес
на
управление...............................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в състезателната
процедура за възлагане на поръчка с предмет: „„Избор на животозастрахователно
дружество за сключване на медицинска застраховка за служителите на „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. действителен собственик* по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното
физическо лице/следните физически лица:
…………………………………………………………………………… (трите имена),
ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на
………………….. г. от ………………., с постоянен адрес: ………………………….
………………………………………………………………………… (трите имена), ЕГН
……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на
………………….. г. от ………………., с постоянен адрес: ……………………………….
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
деклариране на неверни обстоятелства.
........................... г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: .......................................
(подпис и печат)

Забележка: Действителен собственик на юридическо лице, е:
1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на
сто от дяловете или от капитала на юридическото лице, или на друга подобна структура, или
пряко или непряко го контролират;
2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто
или повече от имуществото, когато юридическото лице е фондация, организация с нестопанска цел
или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на
имущество в полза на трети лица;
3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с
идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на
имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени
признаци.
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Образец!
Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност

Долуподписаният /та/.................................................................................................,
в качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ..........................................................................., регистриран/о с ЕИК......................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
………………............................................................................
участник
в
състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на
животозастрахователно дружество за сключване на медицинска застраховка за
служителите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД”,

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна
част/части от техническата оферта) от техническата ни оферта, да се счита за
конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се
подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя,
освен в предвидените от закона случаи.

……………………… г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: …………………………
(подпис и печат)

Забележка: Тази декларация не е задължителна част от офертата, същата се представя по
преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
Следва да се има предвид, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по
отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

22

