
V .. ?'Ч
ДОГОВОР,^ 

за възлагана на обществена поръчка № Ь к

4 8 . Ь к - М 1 8 г -Днес...... .................в гр. София, между:

„МЕТРОПОЛИ'ГЕН" ЕАД, еьс седалище и адрее на управление: гр. София, ул. „Княз 
Борис 1” №121, ЕИК 000632256, представлявано от проф. д-р инж. Стоян Братоев 
Иванов, в качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една сг-рйна,

И

"Дженерали Застраховане" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, 
бул. "Княз Александър Дондуков" №68, ЕИК 030269049, представлявано от Данчо 
Данчев, в качеството на Главен изпълнителен директор и Радослав Димитров, в 
качеството си иа Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна,

наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страня“;

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и в изпълнение на 
Решение Хи РД-12-048/07.03.2018 г. на Изпълнителния директор на „Метрополитен” 
ЕАД, за определяне иа ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
"Задължителна застраховка "Трудова злополука" на работници и служители на 
"Метрополитен" ЕАД, определени по длъжносзи и поименен списък от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска "Трудова 
злополука" (ДВ, бр. 15/2006 г„ изм. ДВ. бр. 46/12.06.2007 г.. изм. ДВ, бр. 5/19.01.2010 
г.)",

се сключи този Договор, с който Страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТШШТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, застрахователна услуга - сключване 
на задължителна застраховка за риска "Трудова злополука" иа работници и служители 
на "Метрополитен" ЕАД, определени ио длъжности и поименен списък от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска "Трудова
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злополука" (ДВ, бр. 13/2006 г., нзм. ДВ, бр. 46/12.06.2007 г., мзм. ДБ, бр, 5/19.01.2010 
г.), наричана за краткост „Услугата“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задт^лжава да прелоетавя Услугата, предмет на този Договор, в 
съответствие с Техническата спецификация на ВЬЗЛОЖИГЕЛЯ — Приложение Хе 1, 
Техническото предложение за изпълнение на поръ^гката — Приложение Хе 2 и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение Хе 3, които са неразделна част от този
Договор.

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуален поименен списък 
на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД, които ще бъдат включени в 
застрахователното покритие по задължителна застраховка „Трудова злополука , с 
индивидуалните им брутни месечни заплати при сключване на този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя застрахователна защита и за 
новоназначени служители н работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на 
назначаването им,

Чл. 3. (1) Обхватът т  застраховане с този Договор включва изброените по-долу 
застрахователни рискове:

1. Смърт на застраховано лице веледетане на трудова злополука;

2. Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

3. Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

(2) За „Трудова злополука” се счита: съгласно т. 1 не § 1 от Допълнителните 
разпоредби на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите 
за риска „Трудова злополука”, във връзка е чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване: всяко внезапно увреждане па здравето, станало през време и във връзка 
или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес 
на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена 
работоспособност или смърт и за което е издадено разпореждане на ТП на НОИ за 
признаване на злополуката за трудова,

Чл. 4. (1) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 
(три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(2) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
отговорността му за изпълнение на Договора за обществена поръчка.

П,СРОК НА ДОГОВОРА
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Чл. 5. (1) Договорът е със срок па действие 24 (двадесет и четири) месеца, считан от 
деня, посочен в застрахователните полици като начален на съответния застрахователен 
период и включва два застрахователни периода от по 12 (дванадесет) месеца всеки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП да 
възложи па ИЗПЪЛМИЗ'ЕЛЯ за следващ период, не по-дълъг от 6 (шест) месеца, 
изпълнението па Услугата при същото тарифно число и съгласно актуална справка за 
броя на подлежащите на задължителна застраховка за риска "Трудова злополука" 
работници и служители и за индивидуалните им брутни месечни заплати, в случай че 
към датата на изтичане срока на Договора няма избран изпълнител за следващ период.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава застрахователни полици за всеки застрахователен 
период от срока на договора.

(2), ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!’ иш й§ застрахователна полипа, в която се посочват:

- вила м обхвата на застрахователното покритие;

- срока на застраховката (начало и край на застрахователно покритие);

- заетрахователйите суми и/или лимити па отговорност и начини на 
определянето им;

- застрахователна премия и срокове за изплащането;

- специални условия.

Чл. 7. За новопостъпили работници и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
застрахователното покритие влиза в сила от 00:00 ч. на деня, следващ тяхното 
назначаване на работа. За напуснали работници и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прекратява 24:00 часа в деня на прекратяване на 
индивидуалния трудов договор.

Ш, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ

Чл. 8. (1) Застрахователната сума по застраховка за риска „Трудова злополука” на 
работниците и служителите се определя на база месечната брутна работна заплата на 
застрахованите работници и служители към 20.11.2017 г.

(2) Застрахователната сума е равна на 7-кратния размер на годишната брутна работна 
заплата на съответния работник или служител, определена като 12 пъти месечната му 
брутна работна заплата към 20,11.2017 г.

(3) Застрахователната сума в настоящия договор е 7-кратния размер на годишната 
брутна работна заплата на всеки работник или служител, определена на база на 
месечната им брутна работна заплата към 20.11.2017 г., съгласно поименен списък на 
работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и индивидуалните им брутни работни 
заплати към 20.11.2017 г.
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Чл. (1) Застрахонатслната сума за риска „Смърт на застрахованото лице вследствие 
на трудова злополука” е 7-кратният размер на годишната брутна работна заплата иа 
съответнин работник или служител, определена на база месечната му брутна работна 
заплата към 20.11.2017 г.

(2) Застрахователната сума за риска „Трайно намалена работоспособност иа 
застрахованото лице вследствие иа трудова злополука” е 7-кратният размер на 
годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, определена 
на база месечната му брутг|а работна заплата към 20.11.2017 г.

(3) Застрахователната сума за риска „Временна неработоспособност на застрахованото 
лице вследствие на трудова злополука” е 7-кратният размер на годишната брутна 
работна заплата на съответния работник или служител към 20.11.2017 г.

Чл, 10. (1) Застрахователната сума, формирана въз основа на индивидуалните брутни 
месечни заплати на застрахованите работници и служители към 20.11.2017 г., се приема 
за обща застрахователна сума при сключване на Договора. Същата се използва за 
преизчисляването на дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователна премия за 
периода на действие на първата застрахователна полица.

(2) Базата за преизчисляване на дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛ>1 застрахователна 
премия за периода иа действие на Договора се формира за всяка година въз основа на 
представена актуалиа справка, представляваща поименен списък на застрахованите 
работници и служители с индивидуалните им брутни работни заплати към датата на 
издаване на застрахователната полица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. АКТУАЛИЗИРАНЕ БРОЯ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА И РАЗМЕРА НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА

Чл. 11. (1) Във връзка с текучество на застрахованите работници и служители иа 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на срока на действие на Договора, същият се задължава да 
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуална информация, под формата на справка, за 
застрахованите работници и служители по Договора и индивидуалните брутни месечни 
заплати на застрахованите лица, до всяко петнадесето число на месеца, следващ 
отчетния период.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отчетния период да бъде шестмесечен, считано от датата 
иа начало на застрахователната полица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да носи авансово риска по застраховката за всички 
новопостъпили работници и служители през отчетния период, които са включени в 
справката.

Чл. 12. (1) Във връзка с актуализиране на индивидуалните брутни месечни заплати на 
работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на действие на Договора, 
същият се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуална информация, под 
формата на справка, за актуализираните индивидуални брутни месечни заплати на
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застрахованите работници и служители до всяко петнадесето число на месеца, следващ 
отчетния период.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отчетния период да бт»де шестмесечен, считано от датата 
на начало на заезрахователната полица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да носи авансово риска по застраховката за 
застрахованите работници и служители на баVза застрахователна сума, формирана вх>з 
основа на актуалните иидивидуалпи брутни месечни заплати на застрахованите 
работници и служители към датата иа настъпване на застрахователно събитие, 
изчислени на база пълен работен месец.

Чл. 13. (1) На база предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справка за 
всеки отчетен период, съгласно чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, съдържаща актуална 
информация за броя на застрахованите работници и служители и/или за 
индивидуалните им брутни месечни заплати, Страните по Договора подписват 
допълнително споразумение към него.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да подпишат допълнителното 
споразумение в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на справката за отчетния период,

(3) Допълнителното споразумение урежда общия брой на застрахованите работници и 
служители и общата застрахователна сума по застрахователния договор към последната 
дата на отчетния период. Към допълнителното споразумение, като неразделна част от 
същото, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага подписана и подпечатана справка, представляваща 
поименен списък иа застрахованите работници и служители е индивидуалните им 
бру тни работни заплати към последната дата иа отчетния период.

(4) При промяна броя на застрахованите работници и служители и/или на 
индивидуалните им брутни месечни заплати през съответния шестмесечен период, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава анекс (добавък) към застрахователната полица в срок до 5 
(пет) работни дни от получаването на справката за отчетния период.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ -  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) Застрахователната премия се изчислява като процент от общата 
застрахователна сума, определена съгласно 7-кратният размер на годишната брутна 
работна заплата на съответния работник или служител за всички рискове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, 
начислява данък в размер на 2 (две) на сто върху застрахователната премия по този 
Договор за задължителна застраховка „Трудова злополука”.

(3) Посоченият в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  неразделна част от 
Договора, процент от застрахователната сума (тарифно число в %) е определен на 
годишна база и е валиден за целия период на действие на Договора.
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Чл. 15. (1) Застрахователната премия, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за първата година от Договора, е в размер иа 12025,24 лв. (дванадесет 
хиляди двадесет и пет лева и двадесет и четири стотинки), съгласно Ценовото 
предложение ма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  неразделна част от Договора, както и данък по 
ЗДЗП в размер на 240,50 лв. (двеста и четиридесет лева и петдесет стотинки).

(2) Общата застрахователна премия, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаша иа 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия срок иа Договора, в размер на 24050,48 лв. (двадесет и 
четири хиляди и петдесет лева и четиридесет и осем стотинки), съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  неразделна част от Договора, както и данък по 
ЗДЗП в размер иа 481,00 лв. (четиристотин осемдесет и един лева), е изчислена като 
двукратния размер на застрахователната премия за първата година.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователната 
премия за всяка едногодишна застрахователна полица от срока на действие но 
Договора и съответния данък съгласно ЗДЗП на две равни вноски.

(4) Птзрвата вноска се заплаща в срок до 10 календарни дни от издаване на 
застрахователната полица, а втората вноска се занлапла в срок до 10 календарни дни 
след изтичане на шестмесечието от издадената застрахователна полица.

Чл. 16. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗГГЬЛНИ ГЕЛЯ:

Банка: УниКредит Булбапк АД

В1С: В075 ЦКС117630 1065 95 7304

ШАN: и м сав сБ Р

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ллъжеп де уведемяве ннемено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл. 17. (1) В случай, че част от Договора се изпълнява от подизпълнител и 
изпълнението й може да бъде предадено като отделна застрахователна полица на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за 
тази част иа подизпълнителя.

(2) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави иа 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя стаиоаише, от което да е видно дали оспорва плащанията 
или част от тях като недъяжими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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(4) В случай, че са изпълнени всички условия по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 
възнафаждеиието на подизпълнителя в ЗО-дневен срок от получаване на искането и 
становището по ал. 2.

VI. ПРЕШЧИСЛЯНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И 
ДАНЪКА ПО ЗДЗП ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА 
ПОЛИЦА.

Чл. 18. (1) Въз основа на определената за обща застрахователна сума по Договора по 
реда на чл. 10, ал. 1 или ал. 2 за съответната година от срока на Договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преизчислява дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователна 
премия и данъка по

(2) Преизчисляването на дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователна премия се 
извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 15 календарни дни, считано от датата на 
представяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ па справка по чл. 11, ал. 1 и чл. 
12, ал. 1.

(3) Въз основа на подписаното Споразумение по 'Щ. 13, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Изчислява допълнителна застрахователна премия и данък по ЗДЗП, в случай че 
определената за отчетния период застрахователна сума за застрахованите работници и 
служители по Договора по чл, 13, ал. 3 надвиши общата застрахователна сума по 
издадената застрахователна полица по чл. 10, ал. 1 или ал. 2 за съответната година от 
срока иа Договора. Размерът на допълнителната застрахователна премия, дължима от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се изчислява като разликата между определената 
за отчетния период застрахователна сума за застрахованите работници и служители и 
застрахователната сума по издадената застрахователна полица по чл. 10, ал. 1 или ал. 2 
за съответната година от срока на Договора, се умножи по посочения в Ценовото 
предложение иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, процент (тарифно число).

2. Изчислява сумата дължима от него за връщане иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изплатената 
застрахователна премия и съответния данък по ЗДЗП, в случай че определената за 
отчетния период застрахователна сума за застрахованите работници и служители по 
Договора по чл. 13, ал. 3 е по-малка от общата застрахователна сума по издадената 
застрахователна полица по чл. 10, ал. 1 или ал. 2 за съответната година от срока иа 
До5’овора. Размерът на застрахователната премия, подлежаща иа връщане от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се изчислява като разликата между 
застрахователната сума за отчетния период и общата застрахователна сума по 
издадената застрахователна полица по чл. 10, ал. I или ал. 2 за съответната година от 
срока на Договора, ее умножи по посочения в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение Ма 3, процент (тарифно число),

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати начислената допълнителна 
премия и данъка по ЗДЗП по чл. 18, ал. 3, т. 1 в срок до 10 (десет) работни дни, считано 
от датата на получаване на фактурата (застрахователната сметка) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИЗ’ЕЛЯ, подлежащата на 
връщане застрахователна премия и данък по ЗДЗП по чл. 18, ал. 3, т. 2 в срок до 10 
(десет) работни дни, считано от датата на получаване иа документа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Чл. 20. (I) При смърт иа застрахованото лице вследствие трудова злополука 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща на законните му наследници обезщетение в размер на 
застрахователната сума за съответния работник или служител, определена съгласно чл. 
9, ал. 1 от Договора.

(2) При трайно намалена работоспособност вследствие трудова злополука 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаша обезщетение в размер на процент от застрахователната 
сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена 
работоспособност на работника или служителя, установен от компетентен орган на 
медицинската експертиза на работоспоеобност.

(3) При временна неработоспособност вследствие трудова злополука ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изплаща обезщетение в размер иа процент от месечната брутна работна заплата иа 
работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец 
временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената 
работоспособност, както следва)

- пад 10 до 30 календарни дни включително -  3 на сто;

- над 30 до 60 календарни дни включително -  5 иа сто;

- над 60 до 120 кштеидарии дни включително ~ 7 па сто;

- над 121 календарни дни -  10 на сто.

Чл. 21. Във връзка с актуализиране на броя на застрахованите работници и служители, 
актуализиране на общата застрахователна сума и актуализиране на индивидуалните 
застрахователни суми за застрахованите лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай 
на настъпване на застрахователно събитие да изплати застрахователно обезщетение, 
изчислено въз основа на индивидуалната месечна брутна работна заплата на 
застрахованото лице към датата на настъпване на застрахователното събитие, 
изчислена на база пълен работен месец.

Чл. 22. Дължимото застрахователно обезщетение при задължително застраховане за 
риска „Трудова злополука” на работниците и служителите се изплаща по ред и в 
размер, съгласно разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на 
работниците и служителите за риска „Трудова злополука” и условията на този Договор, 
независимо от други действащи към датата на застрахователното събитие застраховки, 
сключени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покриващи същите рискове.
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Чл. 23. Дължимото застрахователно обезшетение по застраховка „Трудова злополука” 
на работниците и служителите се изплаша съгласно чл. 10 от Наредбата за 
задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова 
злополука”.

Чл. 24. За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение по 
задължителната застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова 
злополука”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи съгласно чл.
11 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 
„Трудова злополука”.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати застрахователната сума или 
застрахователното обезщетение по задължителна застраховка на работниците и 
слухсителите за риска „Трудова злополука”, в случай че за настъпилата злополука е 
издадено разпореждане на ТП на НОИ за признаване на злополуката за трудова по чл. 
55, ал. ] от Кодекса за социално осигуряване,

Чл. 26. Дълмшмото застрахователно обезщетение или сума по задължителната 
засчраховка „Трудова злополука” се изгшатда в срок до 5 работни дни след 
представянето на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание 
и размер, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 2.

УШ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 27. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е иеизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приломшмото право, предвиждащи права и/илн задължения на която и да е от 
Страните.

Обши прав» и задьлж^ниа на ЙЗПЪЛНИ1М.Я
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи застрахователната премия в размера, сроковете и при условията, 
предвидени в Договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 
и данни за застрахованите работници и служители, пряко свързани или необходими за 
изпълнение на Договора;

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугата (пълна застрахователна защита) и да изпълнява 
задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с 
Договора и Приложенията към него - Техническа спецификация и Техническо 
предложение;
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2. да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователна полица -  оригинал, която е 
неразделна част от този Договор, за всяка застрахователна година от Срока на 
Договора;

3. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ План за обслужване на застрахованите 
лица, който да съдържа Списък с документи за изплащане на обезщетение при 
задължително застраховане за риска "Трудова злополука" на работниците и 
служителите, съгласно чл. 11 от Наредбата за задължително застраховане на 
работниците и служителите за риска "Трудова злополука";

4. да поддържа електронно досие на всяко лице при настъпване на застрахователно 
събитие;

5. при настъпване на застрахователно събитие да изплати застрахователно обезщетение 
в срок съгласно Техническото предложение, но не по-късно от 5 (пет) работни дни след 
постъпване на всички необходими документи при него, доказващи претенцията по вид, 
основание и размер;

6. да предоставя в края на всяко шестмесечие на контролиращия изпълнението иа 
Договора от сфана иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ статистическа информация (отчет) за 
поименно предявените и изплатени претенции за обезщетения от страна на 
правоимащите, когато има такива, както и за забавените или отхвърлени претенции за 
изплащане с мотиви за същото,

7. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЯЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

8. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

10. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 58 от Договора;

Всички факти и обстоятелства, свързани е финансовото и здравното състояние на 
застрахованите лица и станали известни нв ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод 
изпълнението на настоящия договор, представляват конфиденциална информация, 
която той се задължава да не разпросфаиява без знанието и съгласието на 
застрахованите лице.

11. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;

12. ако възложи съответна част от Услугата на подизпълнителите, посочени в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да контролира изпълнението на техните задължения;

13. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три)
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дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение 
за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на 
договора или иа допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по по чл. 66, ад. 2 и 11 от ЗОП.

Обши права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугата в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или 
да извършва проверки, но без с това да пречи на изпълнението.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. към момента на сключване на Договора да актуализира броя на застрахованите 
рабогиици и служители и заетраковаталната еума по отношение иа подлежащите на 
застраховане лица по задължителна застраховка за риска “Трудова злополука”;
2. да представя па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справка за всеки отчетен период, съдържаща 
актуална информация за броя па застрахованите работници и служители и/или 
индивидуалните им брутни месечни заплати, до всяко петнадесето число на месеца, 
следващ отчетния период;
3. да приема изпълнението иа Услугата за всеки отделен период (всеки от отчетите), 
когато отговаря на договореното, ио реда и при условията на този Договор;

4. да заплаша на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената застрахователна премия, изчислена на 
база процент от застрахователната сума (оферираното тарифно число в %), съгласно 
Ценовото предложение -  неразделна част от Договора, в размера, до реда и при 
условията, предвидени в този Договор;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 58 от Договора;

6. да оказва съдействие иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

7. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно 
клаузите на чл. 38-43 от Договора.

IX. ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Чл. 32. Договорът за възлагане па обществена поръчка за предоставяне на 
застрахователна защита по задължителна застраховка „Трудова злополука” на 
работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осигурява покритие на територията 
на Република България и всички останали страни в света, в които са командировани
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работници и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с извършване на конкретна 
служебна работа.

X. ГА1*А1ЩИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 33. При нодписваието ма този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1’аранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията му по 
Договора, в размер па 721,51 лв. (седемстотин двадесет и един лева и петдесет и една 
стотинки), която представлява 3 % (три процента) от неговата Стойност, без включен 
задължителен данък върху застрахователната премия.

Чл. 34. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок ло У (седем) дии от подписването на допълнително споразумение за 
нзмеиеш1е'га.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИ 1Е^Ш:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на В ЬЗЛОЖШЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 35 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение иа първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 36 от Договора; и/или

3. предоставяне иа документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване па изискванията на чл. 37 от Договора.

Чл. 38. Когато като Гаранция зз изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по банковата сметка ма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ноеочеиа в Документацията за обществената
поръчка.

Чл. 36. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря па следните 
изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана със ВЪЗЛОЖИТЕМ. да съдържа задължение иа банката - гарант да 
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, декларираш, че е 
иаггипе неизпълнение на задължение на ИЗГГЬЛПИТЕЛ^I или друго основание за 
задържане на Гаранцията за изпълнение но този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за пелия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дии след прекратяването па Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова;
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3. да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на 
държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден 
от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент м на Съвета от 16 септември 
2009 г, относно агенциите за кредитен рейтинг.

(2) Банковите разходи по откриването и полдържаието ца Гараицията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и но усвояването иа средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

Чл. 37. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициент), която трябва 
да отговаря ца следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението па този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. ла бъде със срок на вщшдност за целия ерок иа действие иа Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването па Договора;

3. да бъде направена при застраховател, който е местно лице или е установен в 
държава-член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който 
съгласно действащото законодателство може да осъществява застрахователна дейност 
на територията иа Република България,

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността иа застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!’ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на изпълнението иа Договора, ако липсват основания 
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ па каквато и да е сума по нея.

(2) Освобохславането на Гараяцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИ'ГЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
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(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 
Договора е възникнал спор меаду Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.

Чл. 40, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи;

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ие започне работа по изпълнение на Договора за период по- 
дълъг от 5 (пет) дни след заявено застрахователно събитие;

2. при пълно неизпълнение, в г.ч, когато Услугата не отговаря на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;

3. при прекратяване иа дейностга на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност,

Чл. 41. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 42, Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 33 от Договора.

Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

XI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 44. Предаването на изпълнението ка застрахователната услуга за всеки отделен 
застрахователен период (12 месеца) се документира с протокол за приемане и 
предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен 
протокол“).
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Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право;

1. да приеме изпълнението, когато отговаря иа договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите в определен от него срок, като в 
такъв случай преработването и/шш допълването се извършва в указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. когато бъдат установени несъответствия па изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

XII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 46. (1) При забава иа плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху 
стойността на неплатената в срок застрахователна премия, но не повече от 10 % (десет 
процента) от С тойност на Договора.

(2) При забавено или неточно изпълнение на задълженията по този договор от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната 
лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10 % (десет 
процента) от Стойността на Договора.

Чл. 47. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
Услугата или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Гехническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 
ИЗПЪЛНИ1'ЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено Услугата, без да дължи допълнително 
възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на Услугата е 
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение и да 
прекрати договора,

Чл. 48. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от 
Стойността на Договора.

Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 50. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 51, (1) Този Договор се прекратява:
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1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпишението не всички задз.лжения ца Страните но него;

3. при насп.гщане на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 
(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства,

4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено,

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на Срока на Договора в следните 
случаи;

1. по взаимно съгласие иа Страните, изразено в писмена форма;

2> с отправяне на едномесечно писмено предизвестие от която и да е от Страните до 
другата;

3. когаго 30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на всяка от Страните.

(3) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без 
предизвестие, ако на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде отнет лиценза за извършване на 
застрахователна дейност;

(4) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с отправено 
едномесечно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият не изпълнява 
задълженията си по Договора;

1. забави изпълнението па някое от задълженията си по договора с повече от 5 дни;

2. ие отстрани в разумен срок, определен от В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъпн:

3. пе изпълни точно някое от задълженията си по Договора;

4- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е 
последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на 
подизпълнител по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже едностранно от Договора и да го прекрати и 
без да е налице неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта следва да 
отправи 1-месечно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява своите 
задължения.

В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и 
обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

Стр. 16 от 22



Чл. 52. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна но Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл, 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне иа Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи;

1, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугата в срок до 5 (пет) 
дни, считано от Датата на предявена претенция от пострадал работник/служител или 
негов наследник;

2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението па Услугата за повече от 10 (десет) дии;

3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на 
задълженията еи, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.

Чл. 53. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛИИТЕ)ШТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 
Договора до датата иа прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 
на Договора.

Чл. 54. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл, 55. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 
понятия -  според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
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(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила;

1. специалните разпоредби имат предимство прел обцщте разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Чл. 56. При изпълнението иа Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители 
са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 
други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими 
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл, 57. В случай иа противоречие и/или несъответствие между Общи или специални 
условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че такива са приложими, и Договора, приложими 
са клаузите, заложени в Договора.

КовФндяиийалашш:

Чл. 58. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 
да ме разкрива или разпространява информация за друшта Страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани е изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 
иа този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение па случаите, поеочепн « ал. 3 па този член. Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие ие може да бъде отказано безпричинно.

(3) Ие се счита за нарушение на задълженията за неразкривш^е па Конфиденциална 
информация, котата:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията ее изисква по силата иа закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изиекааие;
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4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 
информация, съобразно реда, предвиден в ЗОП;

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в профила на купувача;

В случаите по точки 2 и ;соято с<1едва ла предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна ПО Договора.'

(4) Задълженията по тази клауза се отиаеят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нйя фирми тл организации, всички нейии служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължгаия от. страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на какаото и да е основание.

1](у(>лични изйвд1ииа
Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да лава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугата, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата иа 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл. 60. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 
изискванията и ограниченията на ЗОП.

Ишшоднмв НИДЙ

Чл. 61. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение на 
задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 
това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна де предприеме всички действия е грижата на добър стопанин, за да намали до 
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в 
срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се 
състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението иа 
Договора. При неуведомяваие се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
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(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и иа свързаните с 
тях насрешии задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с 
времето, през което е била налице непреодолима сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна;

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила;

2. която не е информирала другата Сзрана за настъпването на непреодолима сила 

или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора,

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 62. в  случай, че пякоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уашмшшш
Чл. 63. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт иа Страните са, както следва:

1, За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, Район Възраждане, ул. "Княз Борис Г’ № 121

Тел.: 02 9212880

е-та!!: п^^коV@аЬV.Ье

Лице за контакт; Николай Ирков

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1504, бул. "Княз Александър Дондуков" №68

Тел.: +3592 9350870

Факс: 02 9267412

е-таП; ка!уа, ееЮуа@цепегаИ .сот

Лице за контакт: Катя Гетова
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(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 
куриер;

4. датата на приемането -  ири изпращане по факс;

5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по*горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване иа промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и иа посочените 
лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
нравноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Ц ридрмш драиш

Чл. 64. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, каюго и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и щс се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 65. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие — спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екзшшшри
Чл. 66. Този Договор се състои от 22 (двадесет и две) страници и е изготвен и подписан 
в 2 [два) еднообразни екземпляра ~ по един за всяка от Страните.

ПРИД0Ж8ШШ’
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Чл. 67. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:

Приложение Хе 1 -  Техническа специфшшций;

Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение Ха 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 -  Гарашшя за изпълнение;

Приложение Хе 5 -  Застрахователна полица.

чл.2отЗЗЛД

ЗА В

/проф. д-р ИИ||̂ ,’̂ Г, ь

ИЗП.ДИРЕКТ 
„МЕТРОПОЛИТЕ

л  .
чл. 2 от ЗЗЛД

/

Г г  .

чл. 2 от ЗЗЛД

с

ЗА ИЗПЪЛ11]ЙТЕЛ51! 

/Диичйг^аиче]»/
чл. 2 от ЗЗЛД

ГДАВЕЛ ИЗШ ДИРЕКТОХ

чл. 2 от ЗЗЛД

/Рцдоелив Дим«1траи^  ̂

ЯЗТГДИРЕКТОхЦзАх 

ТОЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" ЛД
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ОБРАЗЕЦ 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: .Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 030269049, седалище, адрес на 
управление, гр. София 1504. бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, представлявано от Данчо 
Христов Данчев - Главен изпълнителен директор и Жанета Малинова Джамбазка - 
Изпълнителен директор, чрез Аделина Димитрова Спасова, Директор дирекция 
„Стратегически проекти“ на „Дженерали Застраховане“ АД и упълномощено лице 
данни за кореспонденция -  гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, тел: 02/9350853, 
02/9350870, факс 02/9267412,
електронна поща: 1п1'отпа1юп.Ьд@депега1|.сот, ка{уа.ае{оуа@аепега11.сот

Относно: процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Задължителна застраховка "трудова злополука" на работници и служители на 
"Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и поименен списък от възложителя, 
съгласно "Наредба за задължително застраховане за риска "трудова злополука" {ДВ, 
бр.15/2006г., изм. ДВ, бр.46/12.06.2007г., изм. ДВ, бр.5/19.01.2010г.)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

До подписване на официален договор тази оферта, заедно с писменото приемане от 
Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 
меходу двете страни.

С настоящото представяме нашето предложение за начина на изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект.

1. Ние предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя, 
посочени в документацията и одобрената Техническа спецификация.
2. Декларираме, че приемаме срокът на договора да е 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от деня, посочен в застрахователните полици като начален на съответния 
застрахователен период, и да включва два застрахователни периода от по 12 месеца 
всеки.
3. Покритите рискове по застраховката са съгласно "Наредба за задължително застраховане 
за риска "трудова злополука", а именно:

> Смърт от трудова злополука -  на законните наследници се изплаща 
застрахователна сума.

> Трайно намалена работоспособност вследствие трудова злополука -  на 
застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно 
намалена работоспособност на работника или служителя, установен от компетентен орган 
на медицинската експертиза на работоспособността.
> Временна неработоспособност вследствие трудовата злополука -  на застрахования 
се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при 
която е сключена застраховката, за всеки з^очнат месец временна неработоспособност, в 
зависимост от продължителността на загубената работоспособност, както следва:

- над 10 до 30 календарни дни включително -  3 на сто;
- над 30 до 60 календарни дни включително -  5 на сто;
- над 60 до 120 календарни дни включително -  7 на сто;
- над 121 календарни дни -  10 на сто.

4. Застрахователната сума за гореизброените рискове е равна на 7-кратния размер на 
годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, определена като 
12 пъти месечната му брутна работна заплата към 20.11.2017 г.
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6. Предложеният от нас срок за изплащане на застрахователните обезщетения е: 5 (пет) 
работни дни, след постъпване на всички необходими документи, доказващи претенцията по 
основание и размер, (не повече от 5 (пет) работни дни и не по-малко от 1 (един) работен ден)

7. Декларираме, че дължимото застрахователно обезщетение по задължителна застраховка 
„Трудова злополука” на работниците и служителите ще се изплаща в пълен размер, 
съгласно разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска „Трудова злополука” и условията на застрахователния договор, 
независимо от други действащи към датата на застрахователното събитие застраховки, 
сключени от Възложителя или увреденото лице и покриващи същите рискове.
8. Няма да откажем изплащане на застрахователната сума или застрахователно 
обезщетение по задължителна застраховка на работниците и служителите за риска 
„Трудова злополука", в случай че за настъпилата злополука е издадено разпореждане на ТП 
на НОИ за признаване на злополуката за трудова.
9. Декларираме, че предоставената от нас застрахователна защита по задължителна 
застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите ще осигурява покритие на 
територията на Република България и всички останали страни в света, в които са 
командировани работници и служители на Възложителя във връзка с извършване на 
конкретна служебна работа.
10. Ще поддържаме електронно досие на всяко лице при щета.



ПЛАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

относно процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с
предмет

Задължителна застраховка "Трудова злополука" на работници и служители на 
"Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и поименен списък от възложителя, 
съгласно „Наредба за задължително застраховане за риска "трудова злополука" (ДВ, 
бр.15/2006 г., изм. ДВ, 6р.46/12.06.2007г., изм. ДВ, бр.5/19.01.2010г.)

1. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованите лица или техни 
представители могат да ползват услугите на 24-часов КОЛ център за България;

1.1. За контакти със Застрахователя: “Кол-център"; + 359 2 92 67 222; *7222 

е-таН: 1пюгппа1юп.Ьа@аепега11.сот. а85131апсе.с1а1гп8.Ьа@авпега11.сот

1.2. ИСКАНЕ за плащане по застраховката (образец на Застрахователя), може да бъде 
изтеглено от корпоративния сайт на Дружеството, раздел „Клиенти“, секция „Ликвидация 
и сервизи”, подразделение „Формуляри за клиенти”, „.Формуляри Злополука и 
заболяване, Помощ при пътуване. Медицинска застраховка",

Линк; 1111р8://к11еп11.аепега11.Ьа/з111е1'|Логти11аГ|/

2. Изискуеми документи при предявяване на претенция за изплащане на обезщетение

2.1. Искане за плащане (образец на Застрахователя)

2.2. Документи, доказващи злополуката (изискват се за всички изброени по-долу рискове):
- Разпореждане на НОИ за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване/КСО/;
- декларация за трудова злополука, в съответствие с чл.57 от КСО
- декларация, че Разпореждането не е обжалвано

2.3. При смърт на застрахованото лице от трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО

■ Копие на препис-извлечение на акта за смърт;
■ Копие на съобщение за смърт;
■ Копие на епикризата (ако смъртта е настъпила в болнично заведение);
■ Копие на аутопсионния протокол / съдебномедицинска експертиза (ако е правена 

аутопсия);
■ документ за приключило следствие и съдебно -  медицински документ, удостоверяващ 

величината на алкохол и упойващи вещества в кръвта
■ Оригинално удостоверение за наследници, издадено не по-късно от шест месеца преди 

датата на изплащане на сумата;
■ Служебна бележка за длъжност по последна заповед и МБРЗ към 20.11.2017 г.
■  Копие на фиш за начислено трудово възнаграждение за цял месец към датата на 

злополуката
■ Допълнителни документи за установяване на работоспособността на застрахования към 

датата на събитието, като справка за реално отработени дни;
■ Банкова/и сметка/и на ползващото лице или на наследниците

2.4. При трайна неработоспособност, вследствие трудова злополука
■ Заверено с гриф “Влязло в сила” експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
■ Всички медицински документи, свързани със злополуката, взети предвид при определяне 

на трайно намалената или загубена работоспособност;

А \
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■ Служебна бележка за длъжност по последна заповед и МБРЗ към 20.11.2017 г.
■ Копие на фиш за начислено трудово възнаграждение за цял месец към датата на 

злополуката
■ Допълнителни документи за установяване на работоспособността на застрахования към 

датата на събитието, като справка за реално отработени дни;
■ Банкова сметка на застрахованото лице

2.5. При временна загуба на работоспособност, вследствие трудова злополука
т Копия на болнични листове (заверени от работодателя с гриф „вярно с оригинала“, 

поставен текст „болничните са ползвани“, подпис и/или заверено с гриф “Влязло в сила” 
експертно решение на ТЕЛКУНЕЛК за удължаване на временната неработоспособност;

■ Всички медицински документи, свързани със злополуката, взети предвид при определяне 
на временната неработоспособност (епикриза при провеждане на болнично лечение);

■ Служебна бележка за длъжност по последна заповед и МБРЗ към 20.11.2017 г.
■  Копие на фиш за начислено трудово възнаграждение за цял месец към датата на 

злополуката
■ Допълнителни документи за установяване на работоспособността на застрахования към 

датата на събитието, като справка за реално отработени дни;
■ Банкова сметка на застрахованото лице

Към настоящия план за обслужване прилагаме:
1, Общи условия по застраховки „Злополука и заболяване" на .Дженерали 

Застраховане“ АД

2. Искане за плащане -  образец на застрахователя

Дата . Хг* с>/
ЧЛ.2отЗЗЛД ВанеАД■ ̂ ,■пра6̂ОI■.и0

Ар,елина СпЩова,
Директор ди^кция „Стратегически проекти“ 
на ,Дженерали Застраховане“ АД и 
упълномощено лице
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Образец 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ'

От участник: От участник; „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 030269049, седалище, адрес 
на управление, гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68. представлявано от Данчо 
Христов Данчев - Главен-изтЪлнителен директор и Жанета Малинова Джамбазка - 
Изпълнителен директор; чрез Аделина Димитрова Спасова, Директор дирекция 
„Стратегически проекти" на .Дженерали Застраховане“ АД и упълномощено лице 
данни за кореспонденция -  гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, тел; 02/9350853, 
02/9350870, факс 02/9267412, *
електронна поща: 1пюгта1юп.Ьд@д^пегаП.сот, ка1уа.ае1оуа@аепега11.сот

Относно: процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Задължителна застраховка "трудова • злополука" на работници и служители на 
"Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и поименен списък от възложителя, 
съгласно "Наредба за задължително застраховане за риска "трудова злополука" (ДВ, 
бр.15/2006г., изм. ДВ, бр.46/12.0б.2007г., изм. ДВ, бр.5/19.01.201 Ог.)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет:

Общ брой 
работници и 
служители, 
подлежащи 
на
застрахован 
е към дата 
20.11.2017 г.

Обща брутна 
месечна 
работна 
заплата за 
всички 
застрахован 
и работници 
и служители 
към дата 
20.11.2017 г.

Обща
застраховател н 
а сума за всички 
подлежащи на 
застраховане 
работници и 
служители към 
дата 20.11.2017Г.

Процент от 
застраховател нат 
а сума (годишно 
тарифно число)

Застраховател н 
а премия за 
първата година 
(първите 12 
месеца)

944
работници и 
служители

1 590 640 лв. 133613760 лв. 0.009 (нула точка 
нула нула девет) %

12025.24 
(дванадесет 
хиляди и 
двадесет и пет 
лева и двадесет и 
четири стотинки), 
лв. без включен 
данък по ЗДЗП
240.50 (двеста и 
четиридесет лева 
и петдесет 
стотинки) 
лева данък по 
ЗДЗП___________

‘ Този документ е задължителен и се поставя в офертата в запечатан непрозрачен плик с надпис "

Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.
В Образец М 4 не се допускат никакви вписванш между редовете, изтривания или корекции. Наличието на 
промяна или вписвания в образеца ще бъде основание за отстраняване на участника от процедурата на 
основание чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП.



Общата застрахователна премия за срока на договора, изчислена като двукратния 
размер на застрахователната премия за първата година (първите 12 месеца), е в размер на 
24050,48 лв. (двадесет и четири хиляди и петдесет лева и четиридесет и осем стотинки);

Задължителният данък по ЗДЗП е в размер на 481,00 лв. (четиристотин осемдесет и един
леаа).
Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на 
проекта на договора.
При несъответствие между изписаната с цифри и с думи цена за коректна се 
приема изписаната с думи.

Дата: .

ЛГжрнерзЛи
чл.2отЗЗЛД

■;.........чпл '"!.......Аделина^г, ас ова, 
тор\дщ)Директор\дирекция „Стратегически 

проекти“ на ,\Цженерали Застраховане“ АД 
и упълномощено лице


