
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка 

за обособена позиция № 2

№

30. ьз. м»̂9гДнес, ...... в гр. София, между:
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз 

Борис I” № 121, ЕИК 000632256, представлявано от проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов, в 
качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ЗАСТРАХОВАН, от една страна, 

и
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ"

АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, ж.к. "Възраждане", ул. "Света 
София" № 7, ет. 5, ЕИК 121265177, представлявано от доц. д-р Александър Петров Личев и 
Румен Кирилов Димитров, в качеството на Изпълнителни директори, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ - ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна,

наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“; 
на основание чл. 183, във вр. с чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и 

Заповед № РД-12- 214 / 22.08.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две 
години по обособена позиция № 2: Застраховка „Гражданска отговорност“ и „КАСКО“ на 
МПС,

се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, застрахователни услуги - сключване на 
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и „КАСКО“ на МПС по пртожен 
списък и собственост на „Метрополитен“ ЕАД, съгласно Кодекса на застраховането (обн. 
ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; последно доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в 
сила от 28.05.2019 г.) и Наредба № 49/16.10.2014 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.; доп., бр. 95 
от 08.12.2015 п; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г.), наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. Обект на застраховане са МПС, собственост на „Метрополитен“ ЕАД, по приложени 
списъци.

Чл. 3. Застраховката се сключва за изброените по-долу рискове и териториално покритие:
3.1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ - гражданската отговорност на 
застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица 
имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС 
на територията на България и/или чужбина, за които застрахованите отговарят съгласно
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б'ьл1'арск«з1'о законодателство ИЛИ законода'1'слс гвото на държавата, в която е настъпила вредата 
съгласно Международното споразумение „Зелена карта”;
3.2. Застраховка „КАСКО“ - пълна или частична загуба на МИС, собственост на 
„Метрополитен” ЕАД в резултат на:

/  земетресение, пожар, включително последиците от гаеенето му, мълния, експлозия, 
буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, 
градушка, увреждане от тежест при натрупване на еняг’ и лед, спукване па 
водопроводни, канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, удар от 
летателен апараг или от предмет, паднал от него, или от падащи дървета или клони, или 
от пътно съоръжение;
сблъскване или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно
транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; 
увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство; 
противозаконно отнемане;
злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); 
кражба на цялото МПС;
кражба чрез взлом на трайно монтирано в салона на МПС оборудване; 
грабеж;
противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
Умишлен палеж и взрив.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация. Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съставляващи съответно Приложения № № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и 
представляващи неразделна част от него.

Чл. 5. (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 на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 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.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Договорът е със Срок на действие 2 (две) години, считан от деня на сключването му.

Чл. 7. В рамките на Срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава застрахователни полици за 
всяко МПС по Списъка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок от една година, считано от 00:00 ч. на 
деня, следващ деня, до който е валидна действащата полица за съответното МПС по 
приложения Списък за Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и Застраховка 
„КАСКО“.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. Застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ към датата на настъпване на застрахователното събитие, е посочената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко едно МПС по Списъка за застраховка „КАСКО“ - приложение към
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Док^^ментацията. И.'^ПЪЛНИТР,ЛЯТ - ЗАСТРЛХОВЛТЕЛ няма право да променя посочените 
ПГ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователни суми за всяко едно МПС.

Чл. 9. (1) За предоставяне на Услугизе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
Застрахователна премия в размер по Ценовото предложение, наричана по-нататтж „Цената“ 
или „С>т(5йное'П'а на Договора“.
(2) Заплащане то на съо тве тната застрахователна премия се извършва в срок о'т 10 (десет) дни 
след изготвяне на застрахователната полипа за отделно МПС по Списъка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, с фиксирана за времето па изпълнение на Договора и не подлежи 
на промяна.
(4) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, въз основа на 
представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователни полици.

Чл. 11. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответния период (съдържащ данни за наличие или 
липса на изплатени обезщетения), изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представен на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без забележки; и
3. застрахователна полица, изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 (десет) 
дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална застрахователна полица за 
съответното МПС по Списъка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) Всички плащания по този Договор се извършват чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: "Общинска банка" АД 
В1С: 80М ВВ08Р
ШАП: ВО 52 80М В 9130 1032 5939 09
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено 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. 13. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за 
съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел - Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от подписването на 
приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши 
плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 
отстраняване на причината за отказа.
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ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на НЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Гаранция ча изпълнение в размер на 3 % (три процента) от Стойността на Договора, съгласно 
Ценовото предложение, без включен задължителен данък върху застрахователната премия, а 
именно: 1023, 93 лк. (хиляда двадесет и три лева и деветдесет и три стотинки).

Чл. 15. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
прилонпшого прано, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИГЕЯЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) 
дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 
при спазване на изискванията на чл. 18 от Договора.

Чл. 16. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.

Чл. 17. (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 на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова;
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 и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите 
за кредитен рейтинг.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. (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 на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора;
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3. да бъде направена при чаитрахоншел, КОЙТО е местно лице или е установен в държава-член 
на ЕС, или в страна по споразумение го за Европейското икономическо пространство, или в 
Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно действащото 
законодателство може да осъществява застрахователна дейност на 'гериторията па Република 
България.
(2) Разходите по сключването па застрахователния договор и поддържането на валидността на 
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.
(3) При сключването на договора за застраховка, застрахователната премия за целия период на 
застрахователното покритие следва да бъде платена. В случай на неизпълнение, независимо от 
неговата форма, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя претенцията си за плащане към застрахователя.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора/приключване на изпълнението на Договора и 
окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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.
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора 
е възникнал спор между 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 гаранциите.
(4) В случай, че банката/застрахователната компания, издала Гаранцията за изпълнение по 
настоящия Договор, бъде обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ 
свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното 
искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция.

Чл. 20. 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. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 3 
(три) дни след датата за валидност на предшестващата застраховка по Списъка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко МПС;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелно ст.
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Чл. 22. Пьк ксеки 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 праната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 1''ьрси 
обезщетение в по-голям размер.

Чл. 23. Когаго ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задълл<ава в срок до 5 (пет) дни да допълни 
1'аранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума но сметката па 
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. 14 от Договора.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 26. И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение (Застрахователна премия) в размера, сроковете и при условията 
по чл. 8-13 от 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, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 27. И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите (пълна застрахователна защита) и да изпълнява задълженията си по 
този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията 
към него;
2. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за контрол върху изпълнението на Услугите и да 
позволява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да инспектира всички документи, свързани с предоставянето на 
Услугите по настоящия Договор;
3. да представя за подпис на контролиращия изпълнението на Договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обобщените месечни приемо-предавателни протоколи и да извърщи 
преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
е поискал това.
Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/неговия 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
Гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение. В 
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които 
съгласно справките/протоколи не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
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5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
упълномощените о р него лица по повод изпълнението на възложените дейности;
6. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съотнететвие с уговореното в чл 45 
от Договора;
7. да обработва личните данни, до които има достъп, с оглед изпълнението на този Договор, в 
съответствие е Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно зашитата на 
физическите ргица във връзка с обрабозването на лични данни И относно свободното двил^ение 
на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на 
данните) и Закона за защита на личните данни;
8. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата 
му, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
9. ако възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата му, да 
контролира изпълнението на техните задължения;
10. 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) дни от сключването на 
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66, ал. 2 и 11 от ЗОП (ако е приложимо);
11. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
12. за целия Срок на действие на Договора да притежава валиден лиценз, издаден от Комисията 
за финансов надзор, предоставящ му правото да извършва застрахователна дейност на 
територията на България, в чиито обхват са включени Задължителна застраховка „Гражданска 
отговорност“ и Застраховка „КАСКО“ на МПС;
13. да издава и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователни полици -  оригинал, които са 
неразделна част от този Договор, за всяко МПС по Списъка през Срока на Договора;
14. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ План за обслужване, който трябва да съдържа 
списък с изискуемите документи за изплащане на обезщетение при Задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ и Застраховка „КАСКО“ на МПС, съгласно Кодекса на 
застраховането (обн. ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; последно доп.. бр. 42 
от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) и Наредба № 49/16.10.2014 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 
31.10.2014 г; доп., бр. 95 от 08.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г.);
15. да поддържа електронно досие на всяко МПС при настъпване на застрахователно събитие;
16. при настъпване на застрахователно събитие да изплати дължимото 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;
17. да изготвя и предоставя на контролиращия изпълнението на Договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечен отчет за поименно предявените и изплатени претенции за 
обезщетения, когато има такива, както и за забавените или отхвърлени претенции за 
изплащане с мотиви за същото.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите 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, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи
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па изпълненис'1'о, кя'1'п за допуснати отклонения да дана предписания за отстраняването им, 
които са задължителни за ИЗПЪЛНИТ ЕЛЯ;
3. да изисква, при необходимост' и по своя преценка, обосновка ог страна на ИЗПЪЛНИ ГР.ЛЯ на 
изготвените от него отчети и:ги на съот кегна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в 
съответствие е уговореното в чл. 30 от Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие е уговореното в чл. 30 от Договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период (всеки от отчетите), когато 
отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената застрахователна премия (съгласно Ценовото 
предложение -  неразделна част от Договора), в размера, по реда и при условията, предвидени в 
този Договор;
3. да определи упълномощено лице по настоящия Договор, което да следи за своевременното и 
качествено изпълнение на Услугите, предмет на Договора. Упълномощеното лице по Договора:
3.1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като му предоставя необходимата информация, 
която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява;
3.2. да приема като подписва обобщените месечни приемо-предавателни протоколи за 
извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Услуги в изпълнение на Договора;
3.3. да приеме и одобри изготвения и представен му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ План за обслужване, 
който трябва да съдържа списък с изискуемите документи за изплащане на обезщетение при 
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и Застраховка „КАСКО“ на МПС, 
съгласно Кодекса на застраховането (обн. ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; 
последно ДОН., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) и Наредба № 49/16.10.2014 г. 
(обн. ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.; доп., бр. 95 от 08.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 
Г-);
4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право;
5. да уведомява устно или писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички нередности, възникнали при 
изпълнение на Услугите, предмет на Договора;
6. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 45 
от Договора;
7. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
8. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно клаузите 
начл. 19-23 от Договора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 30. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен месечен период се 
документира с Протокол за приемане и предаване на извършената работа до 5-то число на 
месеца, следващ отчетния, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните („Приемо- 
предавателен протокол“), придружен с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставен на 
контролиращия изпълнението на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка 
ежемесечен отчет за поименно предявените и изплатени претенции за обезщетения от страна
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ня иравоимшциге, когато има такива, както и за забавените или отхвърлени претенции за 
изплащане е мотиви за съшото.

Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТКЛЯТ има право:
1, да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване па отчетите в определен от исл о срок, като в такъв 
случай преработването и/или доиьлваиего се извършва в указан от ВЪ.ЗЛОЖИТНЛЯ срок;
.3. ко1 аго бъдат установени несъозвегетвия на изпъпнетюто с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТНЛЯ Г 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.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 
(пет) дни след изтичането на Срока на изпълнение на Услугите по чл. 6 от Договора. В случай, 
че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването 
им.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 32. (1) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0,5 % (нула цяло пет процента) от стойността на забавеното плащане за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази стойност.
(2) При забавено изпълнение на задълженията по този договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло пет процента) от Общата 
стойност на застрахователната премия за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет 
процента) от тази сума.

Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на Услугите или 
при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено 
Услугите, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното 
изпълнение на Услугите е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията 
за изпълнение и да прекрати Договора.

Чл. 34. 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. 35. 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. 36. 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.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Гози Договор ос прекратява;
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. е изпълнението на всички задължения на Страните по него,
3. при насгьнкане на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна с длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване 
па 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;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
6. при виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора -  с 10-дневно 
писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. при възникване на обстоятелство по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  със 7-дневно предизвестие 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗОП без предизвестие.
(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на Срока на Договора в следните 
случаи;
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с отправяне на едномесечно писмено предизвестие от която и да е от Страните до другата;
3. когато за 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 изпълни 
задълженията си по Договора, а именно;
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 5 (пет) дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не 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.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по 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 на 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:
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1. ки1'Я1Ч) ИЗПЪЛНИ'1'Ш1ЯТ не е започнал изпълнението на Услугите, предмет на Договора, в 
срок до 3 (гри) дни, считано от датата на изтекъл срок на валидност на предшестваща 
застраховагелна полица но сниСька;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.

’1л. 39. ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ирегьриеии от прекратяването на Договора вреди, 
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, 
а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този 
Договор.

Чл. 40. 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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора 
до датата на 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. 41. При предсрочно прекратяване на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 42. (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.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 43. При изпълнението на 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
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КПЛСК1ИВНИ споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 
трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 44. В случай на 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.

Конфиденциалност

Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата 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 с изпълнението на Договора. 
Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 
проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член. Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обшествени поръчки информация, 
съобразно реда, предвиден в ЗОП;
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в Профила на купувача.
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 
контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически 
или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения 
от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобшения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
забавено.
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Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи ог този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпьлнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 48. (1) 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.
(2) В срока на действие на Договора Възложителят предвижда възможност за допълнително 
застраховане на новозакупени МПС-та или други такива, които ползва на годно правно 
основание, срещу заплащане на допълнителна индивидуална премия за всяко едно МПС, 
според вида му, при условията на Договора, както и за отпадане на вече застраховани МПС, 
чрез допълнително споразумение към Договора по изискванията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 49. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
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 
да предприеме всички действия с 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 на Договора. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.
(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 Страна 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.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 50. В случай, че някоя 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.

Прехвърляне тта поава и задължения
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Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка е 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 на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, Район Възраждане, ул. "Княз Борис I" № 121
Тел.: 02 921 2825 /0 2  921 2892
Факс: 02 988 2244
е-та11; те1:го@те1;гороИ1;ап.Ь§
Лице за контакт: Пламен Соколов - Р-л отдел "Доставки и автотранспорт"

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Света София“ 7 
Тел.: 029813122, вътр.116 
Факс: 029814351
е-та11: Ьеас1оШсе@о2к.Ь§ ; таеогц1еуа@,о2к.Ье
Лице за контакт: Миглена Георгиева -  зам.директор „Продажби“

(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 -  при 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 5 (пет) дни от настъпване на 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 на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната 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 5 (пет) дни от 
вписването й в съответния регистър.

Обработване и защита на личните данни

Чл. 52. Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в Договора или 
получени при и по повод изпълнението на Договора, в съответствие с принципите на защита 
на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните данни, в частност чрез:
1. Ограничаване на обработването на личните данни само до необходимите за изпълнението на 
Договора цели;
2. Обработка на личните данни на компютрите и другите технически носители на информация, 
в съответствие с приетите вътрещни правила от Страните, в които се регламентират мерките за 
защита на личните данни при обработка.

Уведомления
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Чл. 53. Страните се задължават:
1. Да не съхранява!’ лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които са ползвали за 
нуждите на Договора, когато вече не са необходими;
2. Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без другата страна да е 
посочила основанието за този вид обработка;
3. Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква това.

Чл. 54. Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните данни 
законосъобразно.

Чл. 55. Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да обработват 
лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност на получената 
информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този Договор. Страните 
следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи отношение към сключването 
и изпълнението на Договора.

Чл. 56. Страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни мерки за 
осигуряване на сигурност на личните данни, включително чрез гарантиране на постоянна 
поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване.

Чл. 57. Страните декларират, че субектите на данни, посочени в Договора, като лица за 
контакт, респ. лица, които са упълномощени да предават/приемат изпълнението по Договора, 
са дали своето изрично съгласие, свързаните с тях лични данни да бъдат обработвани за целите 
на изпълнение на Договора, като субектите имат право на достъп до своите лични данни и 
коригиране на такива данни.

Чл. 58. Страните се задължават:
1. да възпрепятстват всяко неупълномощено лице да има достъп до компютърни системи, 
обработващи лични данни, и по-специално:
- неразрешено четене, копиране, промяна или премахване на носители за съхранение;
- неразрешено въвеждане на данни, както и всяко неразрешено разкриване, промяна или 
изтриване на съхраняваните лични данни;
- неразрешено използване на системи за обработка на данни посредством средства за 
предаване на данни;
2. да гарантират, че оправомощените потребители на система за обработка на данни имат 
достъп само до личните данни, за които се отнася тяхното право на достъп;
3. да гарантират, че при предаване на лични данни и транспортиране на носители за 
съхранение данните не могат да се четат, копират или изтриват без разрешение.

Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или случаен 
достъп до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и злоупотреба с личните 
данни и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че установи злоупотреба или достъп.

Чл. 60. Задълженията за опазване на личните данни по този Договор не се прилагат спрямо 
лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за предоставянето на които 
е налице законово изискване.
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Чл. 61. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с иего споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 62. 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.

Приложимо право

Екземпляри

Чл. 63. Този Договор се състои от 16 (шестнадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Гаранция за изпълнение;
Приложение № 5 -  Застоахователна полица.

ВЪЗЛОЖИТЕ

(проф. д-р инж. Ст.

ИЗП. ДИРЕКТОР НА 
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
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ОБРАЗЕЦ 1.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Долуподписаните Александър Петров Личев заедно е Румен Кирилов Димитров в 
качеството си на Изпълнителни директори в/на ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД, ЕИК 
(БУЛСТАТ) 121265177, еъс седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Света 
София“№7, ет.5, участник в процедура за възлагане на общеетвена поръчка с предмет: 
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по 
обособени позиции:

Обособена позиция №2: Застраховка "Граяаданска отговорност" и застраховка 

"Каско" на моторни превозни средства, собственост на "Метрополитен" ЕАД, по 

приложени списъци, след запознаване с всички документи и образци от 

документацията за обществената поръчка, представям на Ващето внимание 

предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка. В случай, че бъдем 

определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним 

същата в съответствие с всички изисквания, посочени в документацията.

1. Ние предлагаме да извърщим поръчката съгласно изискванията на възложителя при 
следните условия:

1.1. Приемаме да поддържаме валидни застраховки „Гражданска отговорност“ и 
„Каско“ на моторни превозни средства, собственост на „Метрополитен“ ЕАД, по 
приложени към документацията списъци за срок от 24 месеца, съгласно 
изискванията на Възложителя.

1.2. Покритите рискове за застраховка „гражданска отговорност“ са както следва: 
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е

гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за 
причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с 
притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които 
застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или 
законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахователно покритие съгласно Чл. 493. от Кодекса на застраховането 
сила от 01.01.2016г.:

(1) Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети 
лица, в това число пещеходци, велосипедисти и други участници в движението по 
пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно 
средство по време на движение или престой. В тези случаи застрахователят покрива:

1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или 
смърт;

2. вредите, причинени на чуждо имущество;

увреждането;
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4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 -  3, 
нключи гелпо съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования;

5. лихвите по чл. 429, ал. 2, т. 2.
(2) Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива и 

отговорността за вредите по ал. 1;
1. причинени от виновния водач и в случаите:
а) когато не е изрично или мълчаливо упълномощен за управление на моторното 

превозно средство, при условие че не е придобил владението върху него чрез кражба, 
грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс;

б) когато не притежава правоспособност за управление на съответната категория 
моторно превозно средство или на когото временно е отнето свидетелството за 
управление на моторното превозно средство;

в) когато е нарушил законовите изисквания за техническа изправност на моторното 
превозно средство;

2. когато водачът е недееспособен;
3. причинени от устройство или инсталация на моторното превозно средство, 

включително за вреди от случайно отделяне по време на движение на ремарке, 
полуремарке или кош, теглен от това моторно превозно средство;

4. причинени на трети лица, като цряко следствие от отварянето на врати на моторно 
превозно средство по време на движение или тогава, когато превозното средство е 
спряно и не са взети мерки за безопасността на останалите участници в движението по 
пътищата, включително тези, които са извън моторното превозно средство;

5. причинени в резултат на повреда на моторното превозно средство, която е довела 
до пътнотранспортно произшествие и причиняване на вреди;

6. причинени по време на движение на моторното превозно средство в резултат на 
влошаване на здравословното състояние на водача, което е възпрепятствало 
управляването на моторното превозно средство;

7. произтекли от моторното превозно средство като вещ по чл. 50 от Закона за 
задълженията и договорите.

(3) Застрахователят може да откаже заплащане за тези от пострадалите лица, за които 
успее да докаже, че доброволно са се качили в моторното превозно средство и са знаели, 
че владението върху моторното превозно средство е отнето чрез кражба, грабеж или 
престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.
(4) Застраховката по ал. 1 покрива и отговорността за вреди, причинени във връзка с 
притежаването или използването на моторно превозно ередство, което обичайно се 
намира на територията на Република България, от лице, което е придобило владението 
върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или друго престъпление, и 
пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на друга държава 
членка, чието законодателство предвижда отговорността на застрахователя в тези 
случаи.

1.3. Предлаганото от нас териториално покритие на застраховка „гражданска 
отговорност“ е: съгласно Чл. 480 от КЗ

Застрахователният договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на 
територията на:

1. Република България съгласно българския закон;
2. държава членка съгласно нейния закон;
3. трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членк^ 

пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е на
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национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този 
случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на чиято 
територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по 
повод на което е сключена застраховката;

4. трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по 
многостранното споразумение, съгласно нейния закон;

5. трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата 
„Зелена карта“.

Покритите рискове по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите 
са без прилагане на еамоучастие

1.4. Предложеният от нас срок за изплащане на застрахователни обезщетения по 
застраховка „гражданска отговорност“ е 3 /три/ работни дни след представянето 
на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.

1.5. Предоставяме план за обслужване на клиенти по застраховка „гражданска 
отговорност“, както следва:

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:
Застраховката се еключва чрез подписване на застрахователен договор между 
Застрахователя и Застраховащия, след заплащане на договорената застрахователна 
премия.

Договорът е със срок на действие 2 (две) години, считано от деня на сключването 
му. В рамките на срока на договора, ЗАД „ОЗК-Застраховане’'АД издава 
застрахователни полици за веяко МПС по списъка на Възложителя със срок от една 
година, считано от 00:00 ч. на деня, следващ деня, до който е валидна действащата 
полица за съответното МПС по приложения списък за застраховка „гражданска 
отговорност“

В срока на действие на застраховката Възложителят предвижда възможност 
за допълнително застраховаме на новозакупени МПС-та или други такива, които ползва 
на годно правно основание, срещу заплащане на допълнителна индивидуална премия 
за всяко едно МПС, според вида му; при условията на договора за изпълнение, както и 
за отпадане на вече застраховани МПС, чрез допълнително споразумение към договора 
по изискванията на ЗОП,

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: Застрахователната премия по застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите се определя съглаено разработена 
диференцирана тарифа на ЗАД «ОЗК-Застраховане»АД, която позволява еелектиране 
на обектите на застраховане спрямо вид, кубатура и зона на управление и 
регистрация на МПС.

Застрахователната премия е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежи на промяна, независимо от промените в тарифата на ЗАД «ОЗК- 
Застраховане»АД по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите.

Заплащането на съответната застрахователна премия се извършва в срок от десет 
дни елед изготвяне на застрахователната полица за отделно МПС по списъка на 
Възложителя за първата и респективно за втората година от договора.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: съгласно чл. 492 от КЗ: За всяко моторно превозно 
ередство, което се намира на територията на Република България и което не е спряно от 
движение, е необходимо да има сключена задължителната застраховка 'Траждане«*гргг-^ 
отговорност" на автомобилистите за еледната минимална заетрахователна сума (я) ^  ■"
на отговорност): _ ^
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1. (изм. -  ДВ, бр. 101 от 2018 г. , в сила от 7.12.2018 г.) за неимуществени и 
имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт -  10 420 000 лв. за 
всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

2. (изм. -  ДВ, бр. 101 от 2018 г. , в сила от 7.12.2018 г.) за вреди на имущество 
(вещи) -  2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
■ Застрахователят се задължава да снабди Застрахования със знак, издаден 

от Гаранционния фонд по чл.487 от Кодекса за застраховането, а вторият е длъжен да 
постави знака на предното стъкло на МПС от страната на водача по начин, който 
позволява добра видимост.

■ При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени 
вреди на трети лица. Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми 
Застрахователя за събитието, както и да изпълни задълженията си по чл. 495 от Кодекса 
за застраховането. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.

■ Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за 
настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи 
основанието на претенцията и размера на вредата.

■ Други, съгласно чл. 495 -  498 от Кодекса за застраховането.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕ И ЗАВЕЖДАНЕ НА 
ПРЕТЕНЦИЯ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРЕТЕНПИИ

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗАСТРАХОВАНИЯТ 
ИЛИ ТРЕТО УВРЕДЕНО ЛИЦЕ Е ДЛЪЖЕН:

За настъпило застрахователно събитие може да бъде съобщено по телефон или 
факс (Централно управление на ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД: тел.: 02/981 31 22, факс: 
02/981 43 51, и национален демонощен номер: 070016688 ) в свободен текст, което не 
освобождава Застрахования от задължението да подаде писмено уведомление за щета 
по образец в най-близкия офис на компанията в установените срокове.

■ В срок от 7 (седем) работни дни от узнаването за настъпването на всяко събитие, 
покрито по условията на полицата, което може да породи възникване на 
гражданската му отговорност или от предявяване на претенция от трети 
увредени лица, да уведоми в писмена форма Застрахователя, както и при 
завеждане на дело или разследване, за което може да възникне отговорност по 
тази полица.

РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГРАЖДАНСКА 
ОТГОВОРНОСТ

1 .Завеждането на щета при настъпване на застрахователно събитие, покрито от 
застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста” (за краткост ГО) се извършва 
съгласно Наредба № 49/16.10.2014г.

2.Щета по ГО се завежда във всички случаи, когато към датата на събитието за 
МПС-то управлявано от виновния водач има валидна застраховка ГО в ЗАД „ОЗК- 
Застраховане. ( за пояснение - и без книжка, и с алкохол вкл.).

3.3а доказателство за вината на застрахования в ЗАД „ОЗК-Застраховане” 
служат: Протокол за ПТП, Констативен протокол, влязло в сила Наказателно 
постановление /при неимуществени вреди/. Двустранен констативен протокол. ------

- 0

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТРАДАЛИЯ АВТОМОБИЛ И ВОДАЧА 
МУ:

■ Свидетелство за управление на МПС, валидно към деня на събитието. 
Проверява се валидността и категорията на свидетелството -  прилага се 
фотокопие.

■ Свидетелство за регистрация на автомобила -  фотокопие.
■ Талон за годишен технически преглед -  фотокопира се двустранно.
■ Уведомление за щета на МПС /по образец на Застрахователя/ -  оригинал
■ Пълномощно, ако има такова -  копие.
■ Писмо по образец до виновния водач с обратна разписка или до 

собственика на автомобила.
■ Копие от Акта за административно нарущение в което, виновният водач 

трябва да отрази има ли намерение да обжалва акта. Написано 
собственоръчно от виновния водач: “Няма да обжалвам” или “Ще 
обжалвам” подпис, дата.

■ При предявяване на претенции от друг застраховател, окомплектована с 
оригинални документи, доказващи събитието и изплащането на 
застрахователно обезщетение, се завежда щета по ГО (регрес).

ОГЛЕД НА ЩЕТА ПРИ ИМУЩЕСТВЕНА ПРЕТЕНЦИЯ

1 .Огледът на щетите се извърщва от комисия в състав:
- представител на застрахователя -  упълномощен служител на ЗАД «ОЗК- 

Застраховане»АД
- представител на собственика на застрахованото имущество (МПС) -  

собственик или упълномощено лице.
За заявяване на щета и извърщване на оглед не се изисква писмено 

упълномощаване.
- независимо вещо лице -  нещатен служител.
Допуска се по изключение, при съгласие на двете страни, огледът да се извърщи 

и в друг състав.
2. При извършване на огледа задължително са правят достатъчен брой снимки, 

както следва:
■ При първия оглед се правят най-малко две панорамни снимки -  по двата 

диагонала на автомобила. От снимките трябва да може да се добие 
представа за цялостния вид на автомобила, предоставен за оглед. 
Регистрационният номер трябва да може ясно да се чете от снимките

■ Детайлни снимки на увредените детайли.
■ Снимките се прилагат към щетата на хартиен носител.
■ При извършване на огледа се сверява номера на шасито.
■ За нанесените щети по време на огледа се попълва Опис техническа 

експертиза по щета в три екземпляра.
■ При описание на щетите всяка щета получава пореден номер;
■ Степента на увреждане на детайлите се записва в описа на щетите с 

кодировката «Н» , «1», «2», «3», «Р», «Б» което означава следното:
«Н» -  замяна на увредения детайл с нов или такъв «втора употреба» (по 

преценка на експерта, извърщващ експертизата). Према се в случаите, когато в 
следствие на събитието върху детайла са получени деформации, довели до пълната му 
негодност или ремонтът би струвал повече от стойността на детайла като нов или такъв 
«втора употреба».

«1» -  първа, лека степен на сложност на ремонта. Когато са налице леки 
побитости, не се изисква нагряване, рязане или заваряване и не са по-големи от 3 0 % ^  
площта на детайла.
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«2» -  втора, средна степен на сложност. Когато площта на повредите е не
голяма от 30% от детайла, възстановяването изисква нагряване на детайла.

«3» -  трета тежка степен на сложност. В случаите, когато са налице тежки 
деформации па детайла при разкъсване, необходимост от нагряване и заваряване. 
Площта на увредената чает на детайла е значителна. Когато са нарушени видими 
декоративни ръбове.

«Р» -  ремонт - използва се за детайли, за които вещото лице преценява, че е 
необходим ремонт, който не може да се клаеифицира по етепени (пример: броня предна 
«Р» - 3 чаеа).

«Б» -  боядисване. При незначително нарушаване на лаковото покритие 
(одраскване, петна от киселина и др.) когато не ее налага изчукване, а са достатъчни 
само бояджийси операции.

3. След последната описана щета в графата Описание на щетите се записва ДМБ 
( демонтаж, монтаж, боядисване).

4.0пиеът ее подпиева от всички присъствали.
5. Първият екземпляр от опиеа на щетите ее прилага към преписката. Вторият се 

дава на застрахования, третият остава във вещото лице.
6. Щетите по Гражданска отговорност се ликвидират по Екепертна оценка.

РЕД ЗА ОКОМЛЕКТОВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ
1. Документи необходими за окомплектоване на щета по ГО:

-уведомление за щета
-допълнителни писмени обяснения относно събитието (ако има такова) 
-документ, удостоверяващ събитието (протокол за ПТП, сл.бележка и т.н.)
-други документи от компетентни органи (постановления, съдебни решения, 

влязло в сила наказателно постановление, резултати от кръвна проба др) 
-заетрахователна полица 
-квитанции за платени премии 
-писмо до виновен водач (по ГО)
-документи на виновен водач 
-снимки -  когато са на хартиен носител 
-опис на щетите 
-проформа фактура,
-фактури
-разработки на щетата 
-техническа експертиза 
-доклад по щета 
-отказни, регресни и др. писма 
-платежен документ
2. След изплащане на щетата върху доклада се поставя платежния документ
3. Щетата се счита за приключена, когато в нея има копие от платежен 

документ.

ПРАВИЛА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ: Застрахователните обезщетения ее 
определят еъгласно Наредба № 49 от 16.10.2014г. за задължителното застраховане по 
чл. 461, Т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за 
обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства

СРОК и  НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:
В срок на 3 (три) работни дни от представянето на веички доказателства 

Застрахователят е длъжен:
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. да определи и изплати на застрахования, съответно на увреденото лице или на 
ползващото се по застрахователния договор лице, или на техен упълномощен 
представител, полагащото му се обезщетение или застрахована сума. или 

. мотивирано в писмен вид да откаже плащането, което се изпраща е обратна 
разписка до Застрахования или му се връчва лично срещу подпис;

. Увредените лица могат да предявят искането си за изплащане на обезщетение и 
направо от Застрахователя.

. дължимото обезщетение се изплаща по банков път.

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕ И ЗАВЕЖДАНЕ НА 
ПРЕТЕНПИЯ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРЕТЕНЦИИ

Отговорността на Застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение се 
поражда в случаите, когато Застрахованият е причинил вреди на трети лица и е 
задължен да заплати, въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение, 
претенции за причинени вреди за:

□ Смърт, телесни увреждания или трайна загуба на работоспособност на третото 
лице.

□ Присъдените от съда разноски, такси и лихви на ищеца в рамките на лимита на 
отговорност за едно събитие.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗАСТРАХОВАНИЯТ 
ИЛИ ТРЕТО УВРЕДЕНО ЛИЦЕ Е ДЛЪЖЕН:

1. В срок от 7 (седем) работни дни от узнаването за настъпването на всяко 
събитие, покрито по условията на полицата, което може да породи 
възникване на гражданската му отговорност или от предявяване на 
претенция от трети увредени лица, да уведоми в писмена форма 
Застрахователя, както и при завеждане на дело или разследване, за което 
може да възникне отговорност по тази полица.

2. При предявен граждански иск уведомяването на Застрахователя се извършва 
по-късно от 3 (три) работни дни от получаването на призовката и преписа от 
Исковата молба. Уведомлението трябва да съдържа данни за датата, 
годината, номера на делото, пред кой съд е насрочено и размера на иска.

3. Да предприеме всички разумни и осъшествими действия за избягване или 
намаляване на всяка една претенция.

4. За настъпило застрахователно събитие може да бъде съобшено по телефон 
или факс (Централно управление на ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД: тел.: 
02/981 31 22, факс: 02/981 43 51, и национален демонощен номер: 070016688 
) в свободен текст, което не освобождава Застрахования от задължението да 
подаде писмено уведомление за шета по образец в най-близкия офис на 
компанията в установените срокове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ СЛЕД ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 
НАСТЪПИЛО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:

- Оригинал на застрахователна полица;
- Всички издадени добавъци към полицата;
- Всички документи, е които разполага за доказване на събитието и размера

на причинените вреди;
- Официални документи от компетентен държавен орган, удостовейявьщ

настъпилото събитие (полицейски протокол, служебна бележча от
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Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”; 
служебна бележка от полиция; наказателно постановление; съдебно 
решение; присъда; изпълнителен лист и други относими документи)

- В случай на смърт на третото лице: акт за смърт, съдебно -  медицинска
експертиза аутопсионен протокол, ако е необходимо, удостоверение за 
законни наследници;

- Други документи, поискани от Застрахователя.

СЛЕД ИЗВЪРШЕНАТА ДОКУМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА ЗАСТРАХОВАТЕ ЛЯТ 
ДАВА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ИЛИ НА ТРЕТИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА ДОКУМЕНТ, 
В КОЙТО СЕ ОТБЕЛЯЗВА:

• уникалният номер на заведената претенция (щета); 
датата на завеждане на претенцията (щетата)
При всяко допълнително представяне на документи служителят на ЗАД ”ОЗК - 
Застраховане” АД отбелязва датата на представянето им и ги описва 
хронологично в корицата на щетата.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
1. Въз основа на писмена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение 

по образец на Застрахователя и приложени към нея документи:

2. Когато срещу Застрахования по повод на застрахователното събитие е в ход 
наказателно-правна процедура, от решаването на която зависи уреждането на 
претенцията, Застрахователят може да отложи изплащането на обезщетението 
докато тази процедура не приключи.

3. Застрахователят ще заплати всички разходи, задължения и разноски, направени 
с неговото писмено съгласие за разследването, защитата или преговорите за 
уреждането на всяка претенция, възникнала по повод на действие, извършено в 
рамките на срока на тази полица, освен в случаите, когато лимитът на 
отговорност е бил изчерпан чрез плащане по съдебно решение или 
споразумение.

4. Протокол -  решение на Застрахователно -  медицинска комисия към 
Застрахователя.

5. Въз основа на Споразумение между Застрахования и третите увредени лица, 
одобрено изрично от Застрахователя.

СРОК и  НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

В срок на 3 (три) работни дни от представянето на всички доказателства 
Застрахователят е длъжен:

. да определи и изплати на застрахования, съответно на увреденото лице или на 
ползващото се по застрахователния договор лице, или на техен упълномощен 
представител, полагащото му се обезщетение или застрахована сума, или

. мотивирано в писмен вид да откаже плащането, което се изпраща с обратна 
разписка до Застрахования или му се връчва лично срещу подпис;

. Увредените лица могат да предявят искането си за изплащане на обезщетение и 
направо от Застрахователя.

. дължимото обезщетение се изплаща по банков път.
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ПРАВИЛА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ: Застрахователните обезщетения се 
определят съгласно Наредба № 49 от 16.10.2014г. за задължителното застраховане по 
чл. 461, Т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за 
обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства.

1.6. Покритите рискове за застраховка „Каско“ са както следва: пълна или 
частична загуба на МПС, собственост на „Метрополитен” КАД в резултат 
на:

>  земетресение, пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, 
експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, 
пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и 
лед, спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни и 
паропроводни инсталации, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от 
него, или от падащи дървета или клони, или от пътно съоръжение;

> сблъскване или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и 
пътнотранспортни произществия, съгласно Закона за движение по пътищата;

> увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно 
средство;

>  противозаконно отнемане;
>  злоумищлени действия на трети лица (вандализъм);
> кражба на цялото МПС;
> кражба чрез взлом на трайно монтирано в салона на МПС оборудване;
> грабеж:
> противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
> Умищлен палеж и взрив;

Покритите рискове по застраховка «Каско на МПС» са без прилагане на 
самоучастие.

ЗАД «ОЗК-Застраховане»АД няма да изисква допълнително активно и/или пасивно 
маркиране на МПС /монтиране на аларми, маркиране на стъклата и други елементи на 
МПС, залепване на стикери и др./

■ При сключване на застраховка „Каско” ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД, не изисква 
пасивно маркиране на автомобилите, поради обстоятелството, че в ДВ, бр. 51 от 
2011 г. е публикуван Закон за допълнение на КЗ, съгласно който е създадена 
нова разпоредба - чл. 186а в Кодекса за застраховането, забраняваща 
маркирането на МПС.
Чл. 186а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) (1) Забранява се поставянето на знаци, 

бе.чези или други индикации върху т и на видимо място в моторното превозно 
средство, които пряко ши косвено указват наличието на сключен застрахователен 
договор във връзка с това моторно превозно средство.

При сключване на застраховката, служители на ЗАД „ОЗК -  Застраховане” АД 
задължително извърщват оглед на автомобилите, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Каско на МПС”.

1.7. Предлаганото от нас териториално покритие на застраховка ,,Каско‘' е: 
застрахователната защита на територията на Република България с възможност 
за разщирено териториално покритие за държавите в обхвата на сертификат 
"Зелена Карта" към задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на 
МПС, както и за други държави, без начисляване на допълнителна премия.

1.8. Предложеният от нас срок за изплащане на застрахователни обезщетения по 
застраховка „Каско“ е 3 /три/ календарни дни след представянето на в<̂ ич|ки 
необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.
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1.9. Предоставяме план за обслужване на клиенти по застраховка „Каско“, както 
следва:

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:
Застраховката се сключва чрез подписване на застрахователен договор между 
Застрахователя и Застраховащия, след заплащане на договорената застрахователна 
премия.

Договорът е със срок на действие 2 (две) години, считано от деня на сключването 
му. В рамките на срока на договора, ЗАД „ОЗК-Застраховане”АД издава 
застрахователни полици за всяко МПС по списъка на Възложителя със срок от една 
година, считано от 00:00 ч. на деня, следващ деня, до който е валидна действащата 
полица за съответното МПС по приложения списък за застраховка „Каско“

В срока на действие на застраховката Възложителят предвижда възможност 
за допълнително застраховаме на новозакупени МПС-та или други такива, които ползва 
на годно правно основание, срещу заплащане на допълнителна индивидуална премия 
за всяко едно МПС, според вида му; при условията на договора за изпълнение, както и 
за отпадане на вече застраховани МПС, чрез допълнително споразумение към договора 
по изискванията на ЗОП.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:
Застрахователната премия по застраховка ..Каско на МПС” определя като процент 

от застрахователната сума на всяко едно МПС.
Застрахователната премия е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не 

подлежи на промяна, независимо от промените в тарифата на ЗАД «ОЗК- 
Застраховане»АД по застраховка «Каско на МПС».

Заплащането на съответната застрахователна премия се извършва в срок от десет 
дни след изготвяне на застрахователната полица за отделно МПС по списъка на 
Възложителя за първата и респективно за втората година от договора.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: застрахователната сума, която е и лимит на 
отговорност на Застрахотателя към датата на настъпване на застрахователното 
събитие, е посочената от възложителя за всяко едно МПС от списъка - приложение 
към документация.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ И 
НАЧИН НА ЛИКВИДАЦИЯ:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ:
За настъпило застрахователно събитие може да бъде съобщено по телефон или факс 
(Централно управление на ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД: тел.: 02/981 31 22, факс: 
02/981 43 51, и национален демонощен номер: 070016688 ) в свободен текст, което не 
освобождава Застрахования от задължението да подаде писмено уведомление за щета 
по образец в най-близкия офис на компанията в установените срокове.

Ние предлагаме следния механизъм за оценка на щетите и определяне 
размера на обезщетението / срещу пълна загуба или частична щета /.

■ Уведомяване на Застрахователя за настъпило застрахователно събитие. 
Срокът за уведомяване при настъпване на застрахователно събитие е 7 
(седем) работни дни от узнаването;

■ Извършване на оглед и съставяне на Констативен протокол, в който се 
отразяват необходимите документи, които Застрахования трябва да 
представи на Застрахователя с оглед установяване точния размер на врадата. 
За констатиране на събитието и определяне размера на вредите се извърщва
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оглед, за който Застрахователят сформира от своя страна комисия, която 
следва да включва:

■ Представител на Застрахователя и Вещо лице / лица, наето от 
Застрахователя. Застрахователят наема толкова вещи лица, колкото са 
необходими за цялостното обследване на причините за настъпване на 
въпросното събитие и размера на нанесените вреди. Разноските за тези вещи 
лица са изцяло за сметка на Застрахователя.

От своя страна Застрахованият или трети увредени лица може сам да присъства 
на огледа или да упълномощи свой представител. Той има право да наеме и собствени 
вещи лица, чиито разноски са за негова сметка.

Страните по застрахователната полица както и третите увредени лица се 
договарят за ден и час за извърщване на огледа. Желателно е това да стане до 3 (три) 
работни дни от постъпване на Уведомлението за щета

■ Изготвяне от вещо лице на стойностна сметка за претърпените вреди -  по 
цени, действащи към датата на събитието.

■ Определяне на пълния размер на щетата; - Възможни са няколко основни 
подхода за отстраняване на вредите, ликвидация на щетата и изплащане на 
дължимото обезщетение:

ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

При частични щети всички застраховани с ,.Автокаско" МПС-та се 
отремонтират в доверен сервиз на застрахователя, а МПС за които не са изминали 3 
години от датата на производството им - в сервиз на официалния вносител за 
съответната марка МПС.

За всички частични щети Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане на 
овехтяване и самоучастие, като размера на обезщетението е 100 % от оценената щета 
по пазарни цени на фирмата вносител на съответните резервни части.

При тотална щета, кражба, противозаконно отнемаме или грабеж на цяло 
МПС, дължимите обезщетения са в размер равен на застрахователната сума на 
МПС. намален с размера на изплатените до момента обезщетения за същото МПС.

При настъпване на застрахователно събитие покрито от застраховката
„Автокаско" в резултат на което застрахованото МПС не може да се придвижи на 
собствен ход, Застрахователят се задължава да осигури репатрирането му до съответния 
сервиз по място на домуване независимо от местоположението на пострадалото МПС 
съгласно предходния текст, без да изисква допълнително възнаграждение от 
възложителя за това.

При настъпване на застрахователно събитие покрито от застраховката
„Автокаско" в чужбина (Европа), в резултат на което застрахованото МПС не може да 
се придвижи на собствен ход, Застрахователят е длъжен да предоставя заместващ 
автомобил на територията на Европа в рамките на 12 /дванадесет/ часа от настъпването 
на застрахователното събитие. Заместващият автомобил да се предоставя от 
реномирана фирма, разполагаща е офиси на територията на пяла Европа, без 
допълнително възнаграждение от възложителя за това.

Не се изисква дозастраховане на МПС по приложения опис във връзка с 
предищни застрахователни събития за застрахования период освен ако изплатените 
обезщетения за конкретното МПС не надхвърлят застрахователната сума на същото. В 
случай на превищаване горепосочения лимит и необходимост от дозастраховане. 
Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителят писмено в срок до седем дни за 
необходимостта от дозастраховане на определено МПС
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с п и с ъ к  НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО НА МПС”

1.Уведомление за щета /по образец на застрахователя/
2.3астрахователна полица в оригинал и/или дубликат ако е издаван такъв, включително 
всички издадени добавъци и приложения към нея;
ЗЛ алон за извършен оглед на МПС - при сключване на застраховката или последващ;
4. Свидетелство за регистрация на МПС;
5. Документ за преминат Годишен технически преглед (ГТП) на застрахованото МПС;
6. Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача, управлявал МПС при 
настъпването на застрахователното събитие;
Т.Оригинални документи, които доказват застрахователното събитие и лицензиран 
превод на същите (когато са съставени на чужд език), както следва:

7Л. При щети причинени от ПТП -  протокол за ПТП, констативен протокол за ПТП 
или двустранен констативен протокол за ПТП, отговарящ на изискванията на 
действащото законодателствоц

7.2. При щети от злоумишлени действия -  служебна бележка от РПУ 
местопроизшествие и копие от заявлението до полицията с входящ номер.

7.3. При щети от пожар -  служебна бележка от противопожарна служба;
7.4. При щети от природни бедствия или аварии -  служебна бележка 

противопожарната служба или хидро-метеорологичната служба и др.
7.5. При щети от кражба и грабеж:

а) удостоверение (друг равностоен документ) от РУ по местопроизшествието, от 
което да е видно, че за случая своевременно са уведомени органите на МВР;

б) постановление от органите на предварителното производство за спиране на 
образуваното наказателно производство;

в) пълномощно за разпореждане с МПС при евентуалното му намиране след 
изплащане на обезщетението -  по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
8. Документ за собственост на МПС, Лизингов договор, ако МПС е взето на лизинг. 
Договор за наем, ако МПС е взето под наем.

по

от

Тежестта за доказване на настъпилото застрахователно събитие пада върху 
Застрахования.

Огледът на щетите на МПС се извършва от Застрахователя в присъствието на 
Застрахования или негов представител.

Броят на възникналите застрахователни събития, които се установяват без 
документ от компетентен орган за събитието (протокол от КАТ, двустранен 
констативен протокол за ПТП мобилни групи, пожарна, служебна бележка от полицията 
и т.н,), през периода на застраховката за всяко МПС, независимо от характера на 
събитието е неограничен, независимо от изискванията на Общите условия на 
Застрахователя по този вид застраховка.

СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:
В срок на 3 (три) календарни дни от представянето на всички доказателства 

Застрахователят е длъжен:
. да определи и изплати на застрахования, съответно на увреденото лице или на 

ползващото се по застрахователния договор лице, или на техен упълномощен 
представител, полагащото му се обезщетение или застрахована сума, или 

. мотивирано в писмен вид да откаже плащането, което се изпраща с обратна,,, 
разписка до Застрахования или му се връчва лично срещу подпис;

. дължимото обезщетение се изплаща по банков път.
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1.10. Декларираме, че в случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката по 
обособена позиция № 2, при различие между Общите условия по застраховка 
„Каско“ и изискванията на Възложителя, в приложената към договора полица по 
застраховката ще предложим специални условия, съответстващи на изискванията 
за застраховка „Каско“ на МПС, посочени в утвърдената от Възложителя 
техническа спецификация.

2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.07.2019г.

Александър Петров Личев 
Изпълнителен директор

Румен Кирилов Димитров 
Изпълнителен директор

Участник: ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД

' X

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд, които са в Република България:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700: 
интернет адрес: м^м̂ м̂ .пар.Ь̂

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ: 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон" 
№ 67
Телефон: 02/940 6331,Интернет адрес: Ипр://м^м>м^3.тоем>.^охегптеп1.Ь /̂

Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на
труд:
Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица 
№2, Телефон: 02/8119 443,Интернет адрес: Нир://\у\у\у.тЬр.гоуегптеп1. Ьг. 
Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”: София 1000, бул. Дондуков№3, 
тел.:02 8101759: 0700 17670; е-таИ: зесг1сИгес1ог@§И.§оуегптеп1.Ь§
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Образец 2.2.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМ И И ГОСПОДА,

Долуподписаните Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в 
качеството си па Изпълнителни директори в/на ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД, ЕИК 
(БУЛСТАТ) 121265177, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Света 
София“№7, ет.5, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на
"Метрополитен" ЕАД по обособени позиции;

Обособена позиция №2: Застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка 
"Каско" на моторни превозни средства, собственост на "Метрополитен" ЕАД, 
по приложени списъци, с настоящото Ви представям нашата ценова оферта за 
участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с 
горецитирания предмет
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, заложени в документацията за участие в настоящата поръчка.

1. Общата стойност на застрахователната премия (цена) на задължителна застраховка 
,.Гражданска отговорност“ на служебни МПС за 2019 г. възлиза на:

7 367.00 ( словом: седем хиляди триста шестдесет и седем лева) лева без включен 
задължителен данък върху застрахователната премия

и 7 506.42 ( словом: седем хиляди петстотин и шест лева и четриридесет и две 
стотинки) лева с включен задължителен данък върху застрахователната премия

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка за Обособена 
позиция №2 по Образец 2.2.1 -  неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Уточнение: При формиране на данъка, който е в размер на 2% от начислената 
застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност ” , която е в 
размер на 7 367.00 лева, сме извадили вноската за Гаранг^ионен фонд, която в случая 
е с общ размер на 396.00 лева за 33 бр. МПС, така по.пучаваме данъчна основа в 
размер на 6 971.00 лева, това се начага от факта, че вноската за „Гаранционен 
фонд ” не е обект на данъчно облагане.

2. Общата стойност на застрахователната премия (цена) на задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ на служебни МПС за 2020 г. възлиза на:

7 367.00 ( словом; седем хиляди триста шестдесет и седем лева) лева без включен 
задължителен данък върху застрахователната премия

и 7 506.42 ( словом: седем хиляди петстотин и шест лева и четриридесет и две 
стотинки) лева с включен задължителен данък върху застрахователната премия

А
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и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка за Обособена 
позиция №2 по Образец 2.2.1 -  неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Уточнение: При формиране на данъка, който е в раш ер на 2% от начислената 
застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност” , която е в 
размер на 7 367.00 лева, сме извадили вноската за Гаранционен фонд, която в случая 
е с общ размер на 396.00 лева за 33 бр. МПС, така по.пучаваме данъчна основа в 
размер на 6 971.00 лева, това се налага от факта, че вноската за „Гаранционен 
фонд ” не е обект на данъчно облагане.

3. Общата стойност на застрахователната премия (цена) на застраховка „Каско“ на 
служебни МПС за 2019 г. възлиза на:
10 262.00 ( словом: десет хиляди двеста шестдесет и два) лева без включен 
задължителен данък върху застрахователната премия
и 10 467.24 (словом: десет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и 
двадесет и четири стотинки) лева с включен задължителен данък върху 
застрахователната премия

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка за Обособена 
позиция № 2 по Образец 2.2.2 -  неразделна част от настоящото Ценово предложение.

4. Общата стойност на застрахователната премия (цена) на застраховка „Каско‘‘ на 
служебни МПС за 2020 г. възлиза на:

9 135.00 (словом: девет хиляди сто тридесет и пет лева) лева без включен 
задължителен данък върху застрахователната премия
и 9 317.70 ( словом: девет хиляди триста и седемнадесет лева и седемдесет 
стотинки) лева с включен задължителен данък върху застрахователната премия

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка за Обособена 
позиция № 2 по Образец 2.2.2 -  неразделна част от настоящото Ценово предложение.

5. Общата оферирана стойност на застрахователните премии (цена) по т. 1, т.2, т.З и 
Т .4 възлиза на:
34 131.00 ( словом: тридесет и четири хиляди сто тридесет и един лева) лева без 
включен задължителен данък върху застрахователната премия 
и 34 797.78 (словом: тридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и седем 
лева и седемдесет и осем стотинки) лева с включен задължителен данък върху 
застрахователната премия.

Посочените в настоящото Ценово предложение и приложението към него цени са 
обвързващи и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта.

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на 
плащане, посочен в Проекта на договор.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 
грещки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Неразделна част от нащето Ценово предложение са Образец 2.2.1 и Образе^|^;2.2.2 ^
хартиен носител и на СР
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в 
изчисленията, офертите няма да бъдат допуснати до оценяване.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена.
3. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая (до 
стотинка).

Дата: 29.07.2019г.

Александър Петров Личев 
Изпълнителен директор

Румен Кирилов Димитров 
Изпълнителен директор

Участник: ЗАД „ОЗК-Застраховане

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



чарка и молел рег.номер шаси двигател

обем
к у б .

м

брой
места товар. ВИД год. ГО изт. ЦВЯ1

>ас1 . 
премии 
2019г. 
/лв. без 
Ш И /

заез.
премия
2 0 2 0 г .

/лв.без
ад п 1 /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Фиат "Скудо" СА 24 98 АС 2РА22000012069315 10С09Е60007 1905 1 + 1 2190 товарен 1995г. 09.01.2019 г. бял 164.00 164.00
2 Форд"Мондео" СА 79 39СК \УРОЕХХОВВЕ7Е101 7Е10158 1997 "4+1 2170 лек 2007г. 22.07.2019Г. бежов 152.00 152.00
3 Камаз С 23 65 РМ 532120048257 362342 #### 2+1 19800 товарен 1989г. 26.01.2020 г. сив/син 762.00 762,00
4 Камаз С 14 30 РС 532120047153 344281 #### 2+1 19800 товарен 1989г. 30.12.2019Г. сив/син 762.00 762.00
5 Опел"Вектра" СА 21 21 РХ \УОЕО2СР354101188 218ХЕ20ВУ7391 1796 "4+1 2025 лек 2005г. 28.11.2019г. СИВ 147.00 147,00
6 Камаз СА 8518 ВМ 532130025454 600527 # Ш 1 + 1 21500 товарен 1995г. 06.01.2020 г. жълт 762.00 762,00
7 Фолксваген С 10 62 МР \УУ2222252ОН03474 ОР007599 2200 5+1 лек 1996г. 26.01.2020Г. зелен 173.00 173,00
8 Опел"Оме1а" СА 2121 АТ \У0Е0УВМ69Х115482 Х20ХЕУ310760( 2000 "4+1 2040 лек 2000г. 30.12.2019 г. зелен 152.00 152.00
9 Опел"Вектра" С 17 26 ХР \У0Е02СР355107226' 218ХЕ20ЕК7081 1796 4+1 2025 лек 2005г. 09.01.2020Г. бял 147.00 147.00

10 Опел"Астра" СА 37 77 АС \У0Е0ТОР35Х214048^ Х20ОТЕ1730462 1995 4+1 1860 лек 1999г. 07.01.2020 г. сив 152.00 152.00
11 Фиат "Добло" СВ 02 72 ВХ 2РА26300009218170 2260 6+1 товарен 2012г. 12.03.2020Г. бял 164.00 164.00
12 Крайслер"Вояджър" С 89 85 РК 1С4ОУКЗМ4УН5170< УМ69В47336 2400 6+1 лек 2000г. 09.01.2020Г. черен 173.00 173.00
13 Трактор С 56 27 ЕН 332528 701342 3800 1 3100 1977г. 06.01.2020 г. жълт 74.00 74.00
14 Форд"Транзит" СА 45 23 НХ \УР02ХХВОР29Р46Г 9Р46171 2198 5+1 3000 лек 2009г. 03.01.2020г. бял 173.00 173.00
15 Форд"Фокус" СА 98 96 НР \УР08ХХОСО88Т210 8Т21047 1753 4+1 1950 лек 2009г. 05.01.2020 г. сив 147.00 147.00
16 Форд"Фокус" СА 98 95 НР \УР08ХХОСО88Т210' 8Т21072 1753 4+1 1950 лек 2009г. 12.01.2020 г. сив 147.00 147.00
17 Форд"Торнео" СА22 59 НС \УР0НХХТТРН8О004 8000438 1753 4+1 2035 лек 2009г. 30.12.2019 г. син 147.00 147.00
18 Форд"Транзит" СА22 58 НС \УР02ХХТТР2806701 8067017 2402 5+1 3500 товарен 2009г. 30.12.2019 г. бял 164.00 164.00
19 Форд"Транзит" СА20 31 НТ \УР08ХХТТР89Р8469 9Р84690 2198 8+1 3300 лек 2009г. 25.05.2020 г. бял 173.00 173.00
20 Ивеко СА54 07 НТ 2СРС3575005774404 911737 2287 2+1 3500 автовишка 2009г. 30.12.2019 г. бял 85.00 85.00
21 Опел"Виваро" С7154 ХР \У0и7АВА55У62724' Р90О762С10892 1870 8+1 2760 лек 2005г. 30.12.2019 г. бял 152.00 152.00
22 Форд"Транзит" СА 60 82 ТМ ЗУРОХХХТТРХВРИ^ ВР14494 2198 2+1 4600 канал 2012г. 31.10.2019 г. бял 173.00 173.00
23 Форд"Транзит" СА 30 96 ТМ \УР02ХХТТР2С8864 С886460 2198 8+1 3025 лек 2012г. 2712.2019г. бял 173.00 173.00
24 Форд"Транзит" СА 85 93 ТН \УРО2ХХТТР2СТ206 СТ20612 2198 8+1 3025 лек 2013г. 23.02.2020Г. бял 173.00 173.00
25 Грейт Уоол Стийд СА 64 25 АК ХВСНВЗ1740 000060 8МН6461 2378 4+1 2830 товарен 2015г. 15.05.2020Г. сив 164.00 164.00
26 Форд"Кустом" СВ 23 75 АН \УР0УХХТТОУРО13^ РО13436 2198 2+1 3100 лек 2015г. 16.07.2019 г. бял 173.00 173.00
27 Рено Трафик СВ 75 72 ВТ УР1РЕОМВ68У258891 2000 5+1 2900 товарен 2008г 03.01.2020Г. бял 164.00 164.00
28 Форд Транзит СВ 75 65 ВТ \УРО)ХХТТРЗАУ71170 1800 4+1 2330 лек 20 Юг. 03.01.2020г. сив 147.00 147.00
29 Форд Транзит СВ 7301 МВ \УРОХХХТТОХНВ71 НВ71008 1995 2+1 3500 товарен 2018 г. 06.02.2020Г. бял 164.00 164.00
30 Форд Транзит СВ 7302 МВ \УРОХХХТТОХНВ71 НВ71021 1995 2+1 3500 товарен 2018 г. 06.02.2020Г. бял 164.00 164.00
31 Форд Транзит СВ 7305 МВ \УРОХХХТТОХНВ71 НВ71024 1995 2+1 3500 товарен 2018 г. 06.02.2020Г. бял 164.00 164.00
32 Ивеко 120Е СВ 8313 МВ 2СРАО1ЕО202675731 1539230 6780 12000 товарен 2018г 06.02.2020Г. бял 572.00 572.00
33 Форд Тратзит СВ 6596 НК \УР0ТХХЕКРТВ093( В093694 1753 1 + 1 2040 товарен 2012 г 06.02.2020Г. бял 164.00 164.00

ОБЩА с т о й н о с т  НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ (ЦЕНА), 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ:

ЛВ. БЕЗ ВКЛЮЧЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ
7367.00 7367.00

Дата: 29.07.2019г.
.Александър Петров Л ичев........
П |пъл11ите.1ен директор

ЗАД"ОЗК-ЗАСТР.АХОВАПЕ’’АД

Румен Кирилов Димитров 
Изпъ.тнителен директор

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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Образец 2.2.2 Количест. ,о - стойностна сметка за застраховка "Каско л МПС

чарка II молел рег.номер шаси двигател

обем
куб.

м
брой
места товар. ВИД год.

застраховк 
а Каско 

И1тича на Ц ВЯТ

застр. 
ст-ст 

2019г. 
/лв. /

застр.
ст-ст

20201.
/лв/

застр.
премия

2019Г./ЛВ. 
без ЗДЗП/

засзр.
премия

2020г. /лв. 
без ЗДЗП/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Фиат "Скудо" СА 24 98 АС 2РА22000012069315 10Си9Р60007 1905 1 + 1 2190 товарен 1995г. бял 3500 3000 70.00 60.00
2 Форд"Мондео" СА 79 39 СК \УРОЕХХОВВЕ7Ь10158 7Р10158 1997 4+1 2170 лек 2007г. 22.07.2019Г. бежов 8200 7800 164.00 156.00
3 Опел"Вектра" СА 21 21 РХ \УОЕ02СР3541011881 218ХЕ20ВУ7396 1796 4+1 2025 лек 2005г. 28.11.2019Г. СИВ 4000 3600 80.00 72.00
4 Опел"Омега" СА 2121 АТ \У0Е0УВМ69Х 1154824 Х20ХЕУЗ107609 2000 4+1 2040 лек 2000г. ########## зелен 3200 3000 64.00 60.00
5 Опел"Вектра" С 17 26 ХР \У0Е02СР3551072260 218ХЕ20ЕК7081 1796 4+1 2025 лек 2005 г. 09.01.2020Г. бял 4000 3600 80.00 72.00
6 Опел"Астра" СА 37 77 АС \УОЕОТОР35Х2140484 Х20ОТР1730462 1995 "4+1 1860 лек 1999г. 07-01-2020Г. СИВ 2700 2500 54.00 50.00
7 Фиат "Добло" СВ 02 72 ВХ 2РА26300009218170 2260 6+1 1200 товарен 2012г. 12.03.2020Г. бял 11000 10000 220.00 200.00
8 Крайслер"Вояджъ[ С 89 85 РК IС40VNЗМ4V^517096 УМ69В47336 2400 6+1 1650 лек 2000г. 09.01.2020Г. черен 4000 3600 80.00 72.00
9 Форд" Транзит" СА 45 23 НХ \УР02ХХВОР29Р46171 9Р46171 2198 5+1 3000 лек 2009г. 03.01.2020Г. бял 12600 10700 252.00 214.00

10 Форд"Фокус" СА 98 96 НР \УР08ХХОСО88Т21047 8Т21047 1753 4+1 1950 лек 2009г. ########## СИВ 8600 7800 172.00 156.00
II Форд"Фокус" СА 98 95 НР \УР08ХХОСО88Т21072 8Т21072 1753 4+1 1950 лек 2009г. СИВ 8600 7800 172.00 156.00
12 Форд"Торнео" СА22 59 НС \УР0НХХТТРН8О00438 8000438 1753 4+1 2035 лек 2009г. ш м и и # # # СИН 6900 6500 138.00 130.00
13 Форд"Транзит" СА22 58 НС \УР02ХХТТР28В67017 8067017 2402 5+1 3500 товарен 2009г. бял 12600 11350 252.00 227.00
14 Форд"Транзит" СА20 31 НТ \УР08ХХТТР89Р84690 9Р84690 2198 8+1 3300 лек 2009г. бял 12600 11350 252.00 227.00
15 Ивеко СА54 07 НТ 2СРС3575005774404 911737 2287 2+1 3500 автовишка 2009г. бял 45000 36450 900.00 729.00
16 Опел"Виваро" С71 54 ХР \У0Е37АВА55У627246 Р90О762С10892 1870 8+1 2760 лек 2005г. бял 10000 8100 200.00 162.00
17 Форд"Транзит" СА 60 82 ТМ 9/РОХХХТТРХВР14494 ВР14494 2198 2+1 4600 канал 2012г. 31.10.2019 г. бял 12600 11350 252.00 227.00
18 Форд"Транзит" СА 30 96 ТМ \УРО2ХХТТР2С886460 С886460 2198 8+1 3025 лек 2012г. 2712.2019г. бял 12600 11350 252.00 227.00
19 Форд"Транзит" СА 85 93 ТН \УРО2ХХТТР2СТ20612 СТ20612 2198 8+1 3025 лек 2013г. 23.02.2020Г. бял 13500 12200 270.00 244.00
20 Грейт Уоол Стийд СА 64 25 АК ХВСОВЗ1740 0000605 8МN6461 2378 4+1 2830 товарен 2015г. 15.05.2020Г. СИВ 25000 20250 500.00 405.00
21 Форд"Кустом" СВ 23 75 АН \УР0УХХТТС|УРО 13436 РО13436 2198 2+1 3100 лек 2015г. ########## бял 35000 32500 700.00 650.00
22 Рено Трафик СВ 75 72 ВТ УР1РРОМВ68У258891 2000 5+1 2900 товарен 2008г 03.01.2020г. бял 9000 7300 180.00 146.00
23 Форд Транзит СВ 75 65 ВТ \УРОЗХХТТР)АУ71170 1800 4+1 2330 лек 2010г. 03.01.2020Г. СИВ 14400 11650 288.00 233.00
24 Форд Транзит СВ 7301 МВ \УРОХХХТТОХНВ71008 НВ71008 1995 2+1 1 3500 товарен 2018 г 06.02.2020Г. бял 40500 35500 810.00 710.00
25 Форд Транзит СВ 7302 МВ \УРОХХХТТОХНВ71021 НВ71021 1995 2+1 3500 говарен 2018 г 06.02.2020Г. бял 45000 40000 900.00 800.00
26 Форд Транзит СВ 7305 МВ \УРОХХХТТСХНВ71024 НВ71024 1995 2+1 3500 товарен 2018 г 06.02.2020Г. бял 40500 35500 810.00 710.00
27 Ивеко 120Е СВ 8313 МВ 2СРАО1ЕО202675731 1539230 6780 12000 товарен 2018г 06.02.2020Г. бял 100000 95000 2000.00 1900.00
28 Форд Транзит СВ 6596 НК \УР0ТХХЕКРТВ093694 В093694 1753 1 + 1 2040 товарен 2012 г 06.02.2020Г. бял 7500 7000 150.00 140.00

ОБ[ЦА с т о й н о с т  НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ (ЦЕНА) НА ЗАСТРАХОВКА "КАСКО", ЛВ. БЕЗ ВКЛЮЧЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДАНЪК 
ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ: 10 262.00 9 135.00

Дата: 29.07.2019г.
Александър Петров Личев.. 
Изпълнителен директор

Румен Кирилов Димитров 
Изпълнителен директор

ЗАД"ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"АД

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


