
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

УТВЪРД 
Д-р и. м

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 
Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

ПОКАНА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо застраховане на имущество /недвижимо и движимо/, 
Регионална здравна инспекция -  Плевен събира оферти за избор на изпълнител - 
застрахователно дружество

1. Предмет на договора: застраховка „Имущество“ на недвижимо и движимо имущество на 
Регионална здравна инспекция -  Плевен.

2. Място на изпълнение: Административна сграда на РЗИ - Плевен, ул.„Княз Александър 
Батенберг I” №7.

3. Срок за изпълнение: 12 месеца от датата на сключване на застраховката.

4.Застрахователни групи имущество:
4.1. Недвижимо имущество - административни, стопански сгради и помещения /по опис/;
4.2. Машини, съоръжения и оборудване;
4.3. Техника и уреди.

5.Участниците следва да могат да покрият следните застрахователни рискове:
5.1. Пожар, включително последиците от гасене на пожара, мълния/гръм, сблъсък или падане 
на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
5.2. Разходи по отстраняване на отломки, развалини и остатъци;
5.3. Природни бедствия -  буря /падане на дървета и клони/, градушка, проливен дъжд, 
увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;
5.4. Земетресение;
5.5. Изтичане на вода и пара -  от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
5.6. Злоумишлени дествия на трети лица -  вандализъм, счупване на стъкла и др;
5.7. Кражба на техника и компютри.

6.Балансова стойност на дълготрайни материални активи собственост на РЗИ -  
Плевен, както следва:__________________________________________________________
№ Наименование Балансова стойност
1 Административни и стопански сгради и помещения 2 295 005,21 лв.
2 Машини и съоръжения 190 783,73 лв.
3 Техника и компютри 57 867,15 лв.
ОБЩО: 2 543 656,09 лв.

5800 гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I №7 
тел. 064 82 34 09; 064 84 60 98; факс: 064 82 33 04 

e-mail: rzi@rzi-pleven.com 
www.rzi-pleven.com
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7. Критерии за избор на изпълнител: най-ниска предложена цена.

8. Съдържание на офертата:
8.1. Данни за юридическото лице, което прави предложението - адрес, телефон за връзка, 
ЕИК/БУЛСТАТ и др.
8.2. Срок на застраховката;
8.3. Покрити рискове;
8.4.Застрахователна премия и начин на плащане по групи имущество, съгласно т.6;
8.5. Самоучастие;
8.6. Други условия;
8.7. Срок и начин на изплащане на дължимите обезщетения;
8.8. Валидност на офертата.

9. Участниците да представят (изпращат) офертите си на адрес:
гр. Плевен, ул.„Княз Александър Батенберг I" №7, Център за административно обслужване 
или на електронна поща rzi@rzi-pleven.com.
Офертите се приемат всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

10. Краен срок за приемане (получаване) на офертите: 17:00 часа на 20.06.2022 г.
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