
Договор за обществена поръчка 

№5/19.12.2017г.

Днес, 19.12.2017г„ в гр. Варна, между: Център за спешна медицинска помощ-Варна, гр. Варна 9000, 
ул. „Брегалница" № 3, БУЛСТАТ 813147200, представлявано от д-р Мая Иванова Рашева на 
длъжност директор и от Красимир Величков Василев главен счетоводител, от една страна, 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и ЗАД „ОЗК-застраховане“ АД , със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Света София“ 
№ 7, ет. 5, ЕИК /код по Регистър БУЛСТАТ 121265177 , представляван/а/о от Александър Петров 
Личев и Румен Кирилов Димитров в качеството на Изпълнителни директори, съгласно валиден 
лиценз/разрешение за извършване на дейност по застраховане №9/15.06.1998 г., наричан/а/о за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от гях поотделно 
„Страна“); на основание чл. 112 и следващите от глава тринадесета, раздел II ог Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), Кодекса на застраховането (КЗ) и Протокол от 18.12.2017г„ 
утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от събиране на оферти е обява за възлагане на обществена поръчка с 
предмет застраховки: “Гражданска отговорност” на автомобилиста и „Злополука на местата“; 
“Каско” на моторните превозни средства на ЦСМП-Варна; “Злополука на екипите”; “Имущество” 
на сграден фонд и медицинска апаратура, „Професионална отговорност на лечебни заведения, 
хуманни лекари и медицински персонал“ се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу платена премия 
•застраховане на движимо, недвижимо имущество и персонал, наричани за краткост „услугите“, 
включващи сключване на следните видове застраховки:

1. Гражданска отговорност на автомобилиста за 29 (двадесет и девет) моторни превозни средства на 
ЦСМП-Варна. описани в списък от Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение 
№ 1 към договора; "Злополука на местата в МПС“ на ЦСМП-Варна. Същата покрива всички места -  
117 броя в 29 (двадесет и девет) МПС, описани в списък от Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 2 към договора.

2. „Каско“ на 28 (двадесет и осем) моторни превозни средства на ЦСМП-Варна Моторните 
превозни средства на ЦСМП-Варна са описани в списък от Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3 към договора.

3. „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ за 
215 медицински специалисти -  Приложение № 7 към договора.

(2) Покритите рискове и изключенията по видовете застраховки, предмет на договора, са описани в 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
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(3) Застрахователните суми по видовете застраховки, предмет на договора, са съгласно 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от този Договор.

Чл. 3. В срок до 1 (един) ден 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 2 (два) дни от настъпване на съответното 
обстоятелство.

Чл. 4. При изпълнение на застрахователния договор ще бъдат ползвани услугите на МУСАЛА 
ИНШУРЪПС БРОКЕР ООД, ЕИК 148120658, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. 
„Екзарх Йосиф „ № 1, лицензиран застрахователен брокер, притежаващ удостоверение за 
регистрация № 536-ЗБ/16.03.2017 г. по чл. 160, ал. 1 от КЗ в качеството му на обслужващ брокер на 
ЦСМ11-Варна съгласно Договор № 26/20.11.2017 г., сключен между двете страни.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Договорът влиза в сила от 01.01.2018 г. и е със срок на действие до 31.12.2018 г. или до 
сключване на договор за обществена поръчка със същия предмет от страна на Министерство на 
здравеопазването.

Чл. 6.(1) Застрахователният период и периодът на застрахователното покритие на застраховките по 
чл. 1, ал.1. т. 1-2 от договора, е от 00:00 часа на 01.01.2018 г. до 24:00 часа на 31.12.2018 г., с 
изключение на тези, чиято застраховка изтича слез 31.12.2017 г.. посочени в Приложения № 1 и №
3. Срокът по т. 3 е от 00:00 часа на 01.02.2018г. до 00:00 часа на 31.01.2019 г.

(2) Сроковете за изплащане на застрахователното обезщетение по видове застраховки, предмет на 
договора са, както следва:

1. По застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилиста и „Злополука на местата“ - 10 
(десет) календарни дни от представяне на всички документи, доказващи претенцията по основание 
и размер (съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

2. По застраховка „Каско“ на МПС - 10 (десет) календарни дни от представяне на всички 
документи, доказващи претенцията по основание и размер (съгласно Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

3. По застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, лекари и медицински 
персонал“ - 10 (десет) календарни дни от представяне на всички документи, доказващи претенцията 
по основание и размер (съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

Чл. 7. Териториалното покритие на застраховка „Гражданска отговорност“ обхваща територията на 
Република България и всички страни, подписали споразумението „Зелена карта“, в т.ч. държавите- 
членки на ЕС. а на застраховките „Каско“, „Злополука на местата“ и „Професионална отговорност
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на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ -  територията на Република 
България.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Крайната обща стойност на договора е в размер на 36768.37 лева (тридесет и шест 
хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и седем стотинки) с включен 2 % данък 
застрахователна премия, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), в т.ч.:

1. обща застрахователна премия за застраховките по чл. 1. ал. 1, т. 1-3 от договора, в размер на 
36047.41 (тридесет и шест хиляди и четиридесет и седем лева и четиридесет и една стотинки) и 2% 
данък застрахователна премия в размер на 720.96 лв.(седемстотин и двадесет лева и деветдесет и 
шест стотинки) съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва:

1.1. Общата застрахователна премия по застраховка „Г ражданска отговорност“ на автомобилиста за 
29 (двадесет и девет) моторни превозни средства на ЦСМП-Варна и „Злополука на местата“, 
описани в списък от Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5418.19 ( пет 
хиляди четириститин и осемнадесет лева и деветнадесет стотинки ) и 2% данък застрахователна 
премия в размер на 108.37 лв.(сто и осем лева и тридесет и седем стотинки).

1.2. Общата застрахователна премия по застраховка „Каско“, покриваща всички рискове, на 28 
(двадесет и осем) моторни превозни средства на ЦСМП-Варна. описани в списък от Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 15939.22 лева (петнадесет хиляди деветстотин 
тридесет и девет лева и двадесет и две стотинки) и 2% данък застрахователна премия в размер на 
318.79 лева(трисга и осемнадесет лева и седемдесет и девет стотинки).

1.3. Общата застрахователна премия по застраховка „Професионална отговорност на лечебни 
заведения, хуманни лекари и медицински персонал“, описани в списък от Техническа 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 14690.00 лева( четиринадесет хиляди шестотин и 
деветдесет лева) и 2% данък застрахователна премия в размер на 293.80 лева(двеста деветдесет и 
три лева и осемдесет стотинки )

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на услугите, 
като ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1 е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на 
промяна.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ премията по чл. 7, ал. 1, т. 1.1. от договора, 
на четири вноски през три месеца, в срок до 30 (тридесет) дни от възникване на основанието за 
плащане.

(2) Премията по застраховките по чл. 7, ал. 1, т. 1.2. и 1.3. на четири равни вноски през три месеца, 
в срок до 30 (тридесет) дни от възникване на основанието за плащане.

Чл. 10. При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско“ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изплаща разходите за ремонт, вкл. стойността на части, материали и труд, в избран от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервиз от списъка с доверени сервизи, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки 
отделен случай.
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Чл. 11.(1) Всички плащания по този Договор се извършват срещу фактура, в български левове, чрез 
банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка В1С: SOMBBGSF IBAN: BG52SOMB91301032593909

(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. 12. (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 огчет 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 коего да е видно дали оспорва плащанията или част ог тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 20 (двадесет) 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.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. 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. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи застрахователна премия в размера, сроковете и при условията по чл. 8, чл.11 -  12 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. 15. ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да участва в съставянето на протокола по чл. 18 при условията на Договора;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението па работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
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4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 31 от 
Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОГ1 да възложи съответна част 
от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира 
изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

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

8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 
срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на 
договор за подизпълнение или па 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 ЗОП.

9. да застрахова задължително МПС, чиято застраховка изтича по време на действие на договора, 
новопридобити МПС, медицински специалисти над определените в чл. 1, ал. 1, т. 3 по време на 
действието на гози договор по застраховките, посочени в чл. 1, ал. 1. т.1-3, при условията на 
настоящия договор и приложенията към него.

10. да прекрати частично застрахователния договор при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 
прехвърляне на застраховани МПС и да върне съответната част от застрахователната премия за 
МПС-то на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ'!' има право да задържи частта от 
премията, съответстваща на изтеклия срок на застрахователния договор до неговото прекратяване 
по отношение на прехвърлените МПС.

11. при настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско“ да изплаща разходите за 
ремонт, вкл. стойността на части, материали и труд, в избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервиз от списъка 
с доверени сервизи, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки отделен случай.

12. да издава в посочения срок застрахователни полици;

13. да осигури ликвидация на щетите по всички застраховки, независимо в кой град е настъпило 
застрахователното събитие;

14. Самоучастие и дозастраховане не се допускат.

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изиска и да получи услугата в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация ог 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 на изпълнението;

3. в случай, че констатира нередности, пропуски или некачествено изпълнение на услугите, предмет 
па договора, да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприемане на съответните мерки.
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4. да поиска от изпълнителя да застрахова МПС. чиято застраховка изтича по време на действие на 
договора, новопридобити МПС, медицински специалисти над определените чл. 1, ал. 1, т. 3 през 
време на действие на договора по застраховките, посочени в чл. 1, ал. 1. т. 1-3, при условията на 
настоящия договор и приложенията към него.

5. да поиска от изпълнителя да прекрати частично договора поради прехвърляне на застраховани 
МПС и да върне съответната част от застрахователната премия за МПС-то на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи частта от премията, съответстваща на 
изтеклия срок на застрахователния договор до неговото прекратяване по отношение на 
прехвърлените МПС.

6. при настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско“ да поиска от изпълнителя 
изплащане на разходите за ремонт, вкл. стойността на части, материали и труд, в избран от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервиз от списъка с доверени сервизи, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки 
отделен случай.

7. при настъпване на застрахователно събитие да получи обезщетение в срок съгласно уговореното.

8. Самоучастие и дозастраховане не се допускат.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията 
на този Договор и да участва в съставянето на протокола по чл. 18 при условията на Договора;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 
Договор;

3. 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;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 31 от 
Договора;

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

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 18. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
подписване на окончателен 11риемо-предавателен протокол, подписан от Страните в два 
оригинални екземпляра - по един за всяка от страните. 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 или налагането на санкция, съгласно 
чл. 20- -  23 от Договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

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

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че 
констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на 
срока за изпълнение по Договора, както и когато резултатът от изпълнението става безполезен за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. при настъпване на застрахователно събитие да получи обезщетение съгласно уговореното.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията но този Договор, неизправната Страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на 
дог овора за всеки ден забава, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от същата.

Чл. 21. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделно задължение 
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска ог ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено 
съответното задължение, без да дължи допълнително възнаграждение за това.

Чл. 22. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 
Страна дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 23. 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.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Този Договор се прекратява:

1. при условията на чл. 354. ал. 1 от КЗ;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

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

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

5. при условията по чл. 5. ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.

6. при сключена застраховка със същия предмет от страна на Министерство на здравеопазването.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

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



2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация -  по 
искане на всяка от Страните.

3. при неспазване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по чл. 29 от настоящия договор.

4. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради прехвърляне на застраховани МПС, в частта си за 
съответните МПС.

Чл. 25. (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 е оглед на интереса на 
изправната Страна.

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

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 1 (един) ден, считано 
от датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение ог Условията за изпълнение на поръчката, 
Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е 
станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното 
време.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118. ал.1 от ЗОП. без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени 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. 27. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице -  Страна но 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 необходими отчети/прогоколи, изготвени от него в 
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
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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.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и гълкуване

Чл. 28. (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 
11риложенията, се прилагат следните правила:

]. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

Спазване на приложими норми

Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен 
(са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод 
изпълнението на Договора (Конфиденциална информация). Конфиденциална информация включва, 
без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, 
анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, 
управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е 
форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 
клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или 
стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, 
планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, 
компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в 
писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(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;
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2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо коя го и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 
контролирани от него, фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически 
или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява какваго 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.

Авторски права

Чл. 32. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 
ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица нс притежават права върху изготвените 
документи и други резултати от изпълнението на Договора, коиго могат да бъдат обект на авторско 
право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е 
нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 
нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички шеги. 
произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 
авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на грети 
лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 33. 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 подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото 
право.

Изменения

Чл. 34. 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.

Непреодолима сила

Чл. 35. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на 
чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и 
изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи 
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите е Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и 
мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 
Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се 
прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и 
естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила. изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е 
длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от 
задълженията си. които не са възпрепятствани от непреодолимата.сила.

(5) Ме 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. чияго 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. 36. В случай на противоречие между каквиго и да било уговорки между Страните и действащи 
нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни
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и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на 
Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не 
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 37. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 
поща.

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

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр.Варна. ул.Брегалница № 3; Тел.: 052/634083; 
e-mail: csnip_Yarma@gbg.bg Лице за контакт: Милко Леф теров-ръководител, група транспорт.

Лицата за контакт са упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, 
да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват необходимите документи 
по договора.

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Света София“ 7 ет. 5 Тел.:
02/9813122 Факс: 02/9814351 e-mail: headoffice@ozk.bg. Лице за контакт: Десислава Георгиева- 
експерт.

Лицата за контакт са упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, 
да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват необходимите 
документи по договора.

(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 3 (три) дни ог 
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 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.

12

mailto:csnip_Yarma@gbg.bg
mailto:headoffice@ozk.bg


Приложимо право

Чл. 38. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 
законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 39. 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.

Екземпляри

Чл. 40. Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения 

Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; (Приложения № 1, № 2 , № 3 и № 7)

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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Приложение № 10а 

По обособена позиция № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Застрахователно Акционерно Дружество мОЗК-ЗастрахованемАД

Адрес на управление: гр.София, ул.’’Света София"№7, ет.5 

ЕИК 121265177, тел 02/9813122, факс 02/981 4351

Представлявано от Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в качеството 
им на Изпълнителни директори

Във връзка с обявената процедура за изпълнение на поръчка с предмет: „Предоставяне 
на застрахователни услуги разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на 
ЦСМП-Варна” по Обособена Позиция №1: Застраховане на Моторни превозни средства по 
застраховка "‘Гражданска отговорност на автомобилиста”, съгласно Приложение №1 и 
застраховка “Злополука на местата", съгласно Приложение №2, Ви представям следното 
предложение за изпълнение на поръчката.

I. До подписване на официален договор, това предложение, заедно с Вашето писмено 
известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

II. Задължавам се да спазвам условията в това предложение за период от 2 месеца за 
застраховка „Гражданска отговорност на автомоблиста" и застраховка „Злополука на местата" 
от датата на разглеждане на офертата.

III. Предлагам срок за изплащане на застрахователното обезщетение :

1. За застраховка „ Гражданска Отговорност на автомобилиста" 10 (десет) календарни
дни

2. За застраховка „Злополука на местата” 10 (десет) календарни дни

1У.Запознат/а/и съм/сме и приемам/е всички условия нанастоящата поръчка, 
включително условията и клаузитераложени в проекта на договора от документацият акъм 
обществената поръчка.

Дата: 06.12.2017 година 
Александър Личев 
Изпълнителен Директор

Румен Димитров 
Изпълнителен Директор



Приложение JV« 9

за участие в обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

УСЛУГИ, РАЗДЕЛЕНИ В ПЕТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

ОП №1 Сключване на застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” и "ЗЛОПОЛУКА НА 
МЕСТАТА"
ОП № 2 Сключване на застраховка "КАСКО НА МПС"
ОП №3 Сключване на застраховка "ЗЛОПОЛУКА НА ЕКИПИТЕ"
ОП №4 - Сключване на застраховка„ИМУЩЕСТВО”на сграден фонд и медицинска апаратура 
ОГ1 №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ'“

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-Засграховане”АД

Адрес на управление: гр.София, ул.’’Света София”№7, ет.5 

ЕИК 121265177, тел 02/9813122, факс 02/981 4351

Представлявано от Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в качеството им 
на Изпълнителни директори

Участваме за следната обособена позиция, няколко или за всички обособени позиции, както 
следва: /посочват се за кои от обособените позиции се подава ценово 
конкретни ценови показатели за съответната позиция/

ОП №1 Сключване на застраховка „Г РАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” и "ЗЛОПОЛУКА 
НА МЕСТАТА"

След като проучихме условията на документацията и се запознахме с обявата за събиране 
на оферти за участие и приложенията към нея, ние долуподписаните, в качеството си на 
участници, приемаме да извършим услугата при следните параметри:

ОП №1 -1.Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста”

№ Подпоказатели Стойност
1 ЗП за ГО на автомобилиста 4 929.86 лева
2 ЗП за Злополука на местата 

в МПС
596.70 лева

ОБЩО 5 526.56 лева
Индивидуалните премии са посочени в отделно приложение.

Премията е платима на 4(четири) вноски през 3 (три) месеца, както следва:

1 вноска- до 20.12.2017 г. -  1 705.72 лева
2 вноска -  до 31.03.2018 г. -  1 273.62 лева



3 вноска-до 30.06.2018 г.- 1 273.62 лева
4 вноска -  до 30.09.2018 г. -  1273.60 лева

Настоящото предложение е изготвено при пълно съответствие с условията от 
документацията за участие в поръчката.

Посочените стойности са крайни, в лева с включен 2% данък застрахователна премия и 
включват всичкиразходи по изпълнението на поръчката.

Предложението ние валидно до: 2 (два) месеца по-малко от 2 от крайния срок
за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.

Декларираме, чесме в състояние да изпълним качествено поръч 
изискванията, посочени в документацията за участие в поръчката.

J ата в пълно съответствие с

Дата: 06.12.2017г. 
Г р.София

1. ДЕКЛАРАТОР: 
Александър Петров Личев 
Изпълнителен Директор

2. ДЕКЛАРАТОР:
Румен Кирилов Димитров 
Изпълнителен Директор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Автомобили подлежащи на застраховане със за ховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"

.Ч> по ред
Pri HCi ряиионе 

н номер
/ДК У*..... /

мярка молел ,Yf на шаси Тнп автомобил В ил гориво Брой местя
Голння на 

производство
Мощност на 

двигателя
Обем ня 

двигателя

Застраховка 
"Гражданска 

отговорност ня 
автомобилистите" 

Застрахован ло:

Застрахователна 
премия по тястраховкя 

" Г  ряждянскя 
о тго в о р н о ст"с вкл. 

Л)11 н 1 Ф

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
1 В 7967 КР FORD Transit WFOZXXTTFZ7E32598 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
2 В 7971 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32082 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
3 В 7974 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32097 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
4 В 7980 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E34575 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
5 В 7983 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32609 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
6 В 7985 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32613 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
7 В 7986 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32110 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 175.06
8 В 4815 РА CITROEN Jumper 2.8 JID VF7ZCPMNB17802169 специален дизел 6+1 2007 93 2800 31.12.2017 175.06
9 В 8871 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11513148 специален дизел 2 + 1 2008 115 2999 31.12.2017 175.06

1 0 В 8874 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11510142 специален дизел 2 + 1 2008 115 2999 31.12.2017 175.06
1 1 В 8891 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11514220 специален дизел 2 + 1 2008 115 2999 31.12.2017 175.06
1 2 В 8892 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11513285 специален дизел 2 + 1 2008 115 2999 31.12.2017 175.06
13 В 9440 PC CITROEN Jumper 2.8 JTD VF7YBBMVB11487165 специален дизел 2 + 1 2008 88 2198 31.12.2017 175.06
14 В 2355 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11634077 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
15 В 2357 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11637785 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
16 В 3628 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11633892 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
17 В 3629 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11638675 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
18 В 3630 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7 YB B MVB11634078 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
19 В 3631 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11642826 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
2 0 В 3632 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11638374 специален дизел 2 + 1 2009 88 2198 31.12.2017 175.06
2 1 В 1731 РН CITROEN ZX l,4i Break VF7 N2 D70003 D70680 лек бензин 4+1 1995 55 1360 31.12.2017 132.22
2 2 В 1252 КС CITROEN ZX l,4i Break VF7N2M10001M 17574 лек бензин 4+1 1998 75 1336 31.12.2017 132.22
23 В 5407 РК VOLLKSWAGEr Transporter 2,5TD WV2ZZZ7HZ9H105817 специален дизел 2 + 1 2009 96 2461 31.12.2017 175.06
24 В 5408 РК VOLLKSWAGEk Transporter 2,5TD WV2ZZZ7HZ9H105735 специален дизел 2 + 1 2009 96 2461 31.12.2017 175.06
25 СА 0423 КН VOLLKSWAGEfs Transporter 2.5TD WV2ZZZ7HZ7H140861 специален дизел 2 + 1 2006 96 2461 31.12.2017 175.06
26 В 4812 КВ УАЗ 396206 XTT39629060453243 фургон бензин 1 + 1 2005 84 2980 05.8.2017 156.70
27 В 7452 ВВ FIAT DUCATOPMH2 ZFA25000002839753 специален дизел 2 + 1 2015 130 2287 26.1.2018 175.06
28 В 7453 ВВ FIAT H2 ZFA25000002837602 специален дизел 2+1 2015 V30 2287 26.1.2018 175.06
29 В 7041 ВН DACIA SANDERO UU18SDAFH40452231 лек бензин 4+1 2008 /64 1598 01.8.2018 132.22

ОБЩО 4929.86

Дата: 06.12.2017г. Александър Личев..........
Изпълнителен директор

• ' \ -чРумен Димитров........................... .
Изпълнителен директор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Автомобили подлежащи н. страховане с доброволна застраховка "Злополука на л> га в МПС1

Л» по ред
Регистрационен номер 

/ДК.У*....У
марка модел -V* на шаси Тип автомобил Вид гориво Брой места

Годпна на 
ПроизведеIBO

Мощност на 
двигателя

Обем на 
двигателя

Застраховка 
"Злополука на лица в 

М П С " Застрахован
до:

Застраховка 
"Злополука на лица в 

М ПС" Застрахован
до:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 13 14
1 В 7967 КР FORD Transit WFOZXXTTFZ7E32598 специален дизел 5+1 . 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
2 В 7971 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32082 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
3 В 7974 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32097 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
4 В 7980 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E34575 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
5 В 7983 КР FORD Transit WFOZXXTTFZ7E32609 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
6 В 7985 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32613 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
7 В 7986 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32110 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 30.60
8 В 4815 РА CITROEN Jumper 2.8 JID VF7ZCPMNB17802169 специален дизел 6+1 2007 93 2800 31.12.2017 35.70
9 В 8871 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11513148 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 15.30

10 В 8874 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11510142 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 15.30
11 В 8891 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11514220 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 15.30
12 В 8892 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11513285 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 15.30

• 13 В 9440 PC CITROEN Jumper 2.8 JTD VF7YBBMVB11487165 специален дизел 2+1 2008 88 2198 31.12.2017 15.30
14 В 2355 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11634077 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
15 В 2357 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11637785 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
16 В 3628 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11633892 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
17 В 3629 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11638675 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
18 В 3630 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11634078 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
19 В 3631 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11642826 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
20 В 3632 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YB B MVB11638374 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 15.30
21 В 1731 РН CITROEN ZX l,4i Break VF7N2D70003D70680 лек бензин 4+1 1995 55 1360 31.12.2017 25.50
22 В 1252 КС CITROEN ZX l,4i Break VF7N2M10001M 17574 лек бензин 4+1 1998 75 1336 31.12.2017 25.50
23 В 5407 РК VOLLKSWAGEN Transporter 2,5TDI 4X4 WV2ZZZ7HZ9H105817 специален дизел 2+1 2009 96 2461 31.12.2017 15.30
24 В 5408 РК VOLLKSWAGEN Transporter 2,5TDI 4X4 WV2ZZZ7HZ9H105735 специален дизел 2+1 2009 96 2461 31.12.2017 15.30
25 СА 0423 КН VOLLKSWAGEN Transporter 2,5TDI 4X Motion WV2ZZZ7HZ7H140861 специален дизел 2+1 2006 96 2461 31.12.2017 15.30
26 В 4812 КВ УАЗ 396206 XTT39629060453243 фургон бензин 1+1 2005 84 2980 31.12.2017 10.20
27 В 7452 ВВ FIAT DUCATO PMH2 ZFA25000002839753 специален дизел 2+1 20^5 130 2287 31.12.2017 15.30
28 В 7453 ВВ FIAT DUCATO MEDIO-H2 ZFA25000002837602 специален дизел 2+1 2015 130 2287 31.12.2017 15.30
29 В 7041 ВН DACIA SANDERO UU18SDAFH40452231 лек бензин 4+1 7  2j608 64 1598 31.12.2017 25.50

ОБЩО 5 9 6 . 7 0

Дата: 06.12.2017г. Александър Личев...............
Изпълнителен директор

(21 < 
\ гО V

Румен Димитров...........................
Изпълнителен директор



Приложение № 106 

По обособена позиция № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-Застраховане”АД

Адрес на управление: гр.София, ул.’'Света София’’№7, ет.5 

ЕИК 121265177, тел 02/9813122, факс 02/981 4351

Представлявано от Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в качеството 
им на Изпълнителни директори

Във връзка с обявената процедура за изпълнение на поръчка с предмет: „Предоставяне 
на застрахователни услуги разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на 
ЦСМП-Варна”по Обособена Позиция №2: Застраховане на Моторни превозни средства по 
застраховка “Каско на МПС", съгласно Приложение №ЗВи представям следното предложение 
за изпълнение на поръчката.

I. До подписване на официален договор, това предложение, заедно с Вашето писмено 
известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

II. Задължавам се да спазвам условията в това предложение за период от 2 месеца за 
застраховка „Каско на МПС"от датата на разглеждане на офертата.

III. Предлагам срок за изплащане на застрахователното обезщетение :

1. За застраховка „ Каско на МПС” 10 (десет) календарни дни

IV. Запознат/а/и съм/сме и приемам/е всички условия нанастоящата поръчка.



Приложение № 9

за участие в обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

УСЛУГИ, РАЗДЕЛЕНИ В ПЕТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

ОП №1 Сключване на застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ и "ЗЛОПОЛУКА НА 
МЕСТАТА”
ОП № 2 Сключване на застраховка "КАСКО НА МПС"
ОП №3 Сключване на застраховка "ЗЛОПОЛУКА ПА ЕКИПИТЕ"
ОП №4 - Сключване на застраховка,,ИМУ1ЦЕСТВО”на сграден фонд и медицинска апаратура 
ОП №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-Застраховане”АД

Адрес на управление: гр.София, улТСвета София”№7, ет.5 

ЕИК 121265177, тел 02/9813122. факс 02/981 4351

Представлявано от Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в качеството им 
на Изпълнителни директори

Участваме за следната обособена позиция, няколко или за всички обособени позиции, както 
следва: /посочват се за кои от обособените позиции се подава ценово предложение.респ. 
конкретни ценови показатели за съответната позиция/

ОП № 2 Сключване на застраховка "КАСКО НА МПС"

След като проучихме условията на документацията и се запознахме е обявата за събиране 
на оферти за участие и приложенията към нея, ние долуподписаните, в качеството си на 
участници, приемаме да извършим услугата при следните параметри:

ОП №2 Застраховка "Каско на МПС:

№ Подпоказатели Стойност
1 Размер на застрахователната 

премия (ЗП) за 1 година за 
всички МПС

16 258.01 лева

2 Размер на застрахователната 
сума (ЗС) за всички МПС

498 100.00 лева

Индивидуалните премии са посочени в отделно приложение.

Премията е платима на 4(четири) равни вноски през 3 (три) месеца, както следва:

1 вноска- до 20.12.2017 г. — 4 064.50 лева
2 вноска -  до 31.03.2018 г. — 4 064.50 лева
3 вноска -  до 30.06.2018 г.- 4 064.50 лева
4 вноска -  до 30.09.2018 г. -  4 064.51 лева



Настоящото предложение е изготвено при пълно съответствие с условията от 
документацията за участие в поръчката.

Посочените стойности са крайни, в лева с включен 2% данък застрахователна премия и 
включват всичкиразходи по изпълнението на поръчката.

Предложението ние валидно до: 2 (два) месеца по-малко от 2 от крайния срок
за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.

Декларираме, чесме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в документацията за участие в поръчката.

Дата: 06.12.2017г. 
Г р.Софин

1. ДЕКЛАРАТОР: 
Александър Петров Личев 
Изпълнителен Директор

2. ДЕКЛАРАТОР:
Румен Кирилов Димитров 
Изпълнителен Директор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Автомобили лодле а на застраховане със застраховка "Автокаско1

Л« по 
ред

Ри истраинонен 
номер

/ДК .Vs....1
марка модел Л» на шаси T i i i i  аатомобм.1 Вид гориво Брой местя

f однна на 
премшаяс1во

Мощност на 
двнгателя

Обем на 
двигателя

{астраховка 
"К А С К О "  

Застрахован до:

Балансова стойност към 
31.10.2017 Г.

Застрахователна сума
{ястряхавателиа премия 

с вкл. ДЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17

1 В 7967 КР FORD Transit WFOZXXTTFZ7E32598 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 17 200.00 561 41

2 В 7971 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32082 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 17 200.00 561 41

3 В 7974 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32097 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 1 7 200 00 561 41

4 В 7980 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E34575 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 1 7 200 00 561 41

5 В 7983 КР FORD Transit WFOZXXTTFZ7E32609 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 1 7 200.00 561 41

6 В 7985 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32613 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 1 7 200.00 561 41

7 В 7986 КР FORD Transit WF0ZXXTTFZ7E32110 специален дизел 5+1 2007 81 2198 31.12.2017 61 853.13 17 200 00 561 41

8 В 4815 РА CITROEN Jumper 2.8 JID VF7ZCPMNB17802169 специален дизел 6+1 2007 93 2800 31.12.2017
Собственост , 
Община Варна 13 200 00

430 85

9 В 8871 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11513148 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 61 724.02 18 000.00 587.52

10 В 8874 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11510142 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 61 724.02 1 8 000.00 587 52

11 В 8891 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11514220 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 61 724.02 18 000 00 587 52

12 В 8892 PC CITROEN Jumper 3.0 HDI VF7YBDMVB11513285 специален дизел 2+1 2008 115 2999 31.12.2017 61 724.02 1 8 000.00 587 52

13 В 9440 PC CITROEN Jumper 2.8 JTD VF7YBBMVB11487165 специален дизел 2+1 2008 88 2198 31.12.2017 81 689.14 18 000 00 587.52

14 В 2355 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11634077 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.26 20 000.00 65280

15 В 2357 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11637785 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.29 20 000.00 65280

16 В 3628 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11633892 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.29 20 000.00 652 80

17 В 3629 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11638675 специален дизел .2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.29 20 000 00 652 80

18 В3630 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11634078 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.29 20 000.00 652 80

19 В 3631 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11642826 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.29 20 000.00 652 80

20 В 3632 РК CITROEN Jumper 2.2 HDI VF7YBBMVB11638374 специален дизел 2+1 2009 88 2198 31.12.2017 59 254.29 20 000 00 652.80

21 В 1731 РН CITROEN ZX l,4i Break VF7N2D70003D70680 лек бензин 4+1 1995 55 1360 31.12.2017 1 191.70 1 400.00 45.70

22 В 1252 КС CITROEN ZX l,4i Break VF7N2M10001M 17574 лек бензин 4+1 1998 75 1336 31.12.2017 5 041.70 1 400.00 45 70

23 В 5407 РК VOLLKSWAGEN Transporter 2,5TDI 4X4 WV2ZZZ7HZ9H105817 специален дизел 2+1 2009 96 2461 31.12.2017 80 770.80 21 200 00 691.97

24 В 5408 РК VOLLKSWAGEN Transporter 2,5TDI 4X4 WV2ZZZ7HZ9H105735 специален дизел 2+1 2009 96 2461 31.12.2017 80 770.80 21 200.00 691.97

25 СА 0423 КН VOLLKSWAGEN Transporter 2,5TDl 4X Motion WV2ZZZ7HZ7H140861 специален дизел 2+1 2006 96 2461 31.12.2017 82 121.59 18 000 00 587.52

26 В 7452 ВВ FIAT DUCATO PMH2 ZFA25000002839753 специален дизел 2+1 2015 130 2287 07.1.2018 68 475.00 33 000.00 1 077 12

27 В 7453 В В FIAT DUCATO MEDIO-H2 ZFA25000002837602 специален дизел 2+1 2015 130 /  2287 06.1.2018 69 168.00 33 000.00 1 077.12

28 В 7041 ВН DACIA SANDERO UU18SDAFH40452231 лек бензин 4+1 2008 64 /  1598 24.2.2018 4 625.00 5 300.00 172 99

/ и 1 568 501.72 498 100.00 16 258.01

Дата: 06.12.2017г. Александър Личев.........
Изпълнителен директор

Румен Димитров............
Изпълнителен директор



Приложение № 10 д 

По обособена позиция № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-Застраховане”АД

Адрес на управление: гр.София, ул.’*Света София"№7, ет.5 

ЕИК 121265177, тел 02/9813122, факс 02/981 4351

Представлявано от Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в качеството 
им на Изпълнителни директори

Във връзка с обявената процедура за изпълнение на поръчка с предмет: „Предоставяне 
на застрахователни услуги разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на 
ЦСМП-Варна” по Обособена Позиция №53астраховка"Професионална отговорност на 
лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", Ви представям следното 
предложениеза изпълнение на услугата:

I. До подписване на официален договор, това предложение, заедно с Вашето писмено 
известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

II. Задължавам се да спазвам условията в това предложение за период от 2 месеца 
датата на разглеждане на офертата от датата на разглеждане на офертата.

III.Предлагам срок за изплащане на застрахователното обезщетение:

10 (десет) календарни дни

У.Запознат/а/и съм/сме и приемам/е всички условия нанастоящага поръчка, включително



Приложение № 9

за участие в обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ

УСЛУГИ, РАЗДЕЛЕНИ В ПЕТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

ОП №1 Сключване на застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” и "ЗЛОПОЛУКА НА 
МЕСТАТА"
ОП № 2 Сключване на застраховка "КАСКО НА МПС"
ОП №3 Сключване на застраховка "ЗЛОПОЛУКА МА ЕКИПИТЕ"
ОП №4 - Сключване на застраховка,,ИМУЩЕСТВО”на сграден фонд и медицинска апаратура 
ОП №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Ог Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК-Застраховане”АД

Адрес на управление: гр.София, ул.’’Света София”№7, ет.5 

ЕИК 121265177, тел 02/9813122, факс 02/981 4351

Представлявано от Александър Петров Личев заедно с Румен Кирилов Димитров в качеството им 
на Изпълнителни директори

Участваме за следната обособена позиция, няколко или за всички обособени позиции, както 
следва: /посочват се за кои от обособените позиции се подава ценово предложение,респ. 
конкретни ценови показатели за съответната позиция/

ОП №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“

След като проучихме условията на документацията и се запознахме с обявата за събиране 
на оферти за участие и приложенията към нея, ние долуподписаните, в качеството си на 
участници, приемаме да извършим услугата при следните параметри:

ОП №5 -Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и 
медицински персонал”

№ Подиоказатсли Стойност
1 Размер на застрахователната 

премия (ЗП) за 1 година
14 983.80 лева

Премията е платима на 4(четири) равни вноски през 3 (три) месеца, както сле,

1 вноска- до 20.12.2017 г. -  3 745.95 лева
2 вноска -  до 31.03.2018 г. - 3 745.95 лева
3 вноска -  до 30.06.2018 г.- 3 745.95 лева
4 вноска -  до 30.09.2018 г. - 3 745.95 лева



Настоящото предложение е изготвено при пълно съответствие с условията от 
документацията за участие в поръчката.

Посочените стойности са крайни, в лева с включен 2% данък застрахователна премия и 
включват всички разходи по изпълнението на поръчката.

Предложението ние валидно до: 2 (два) месеца от 2 месеца)от крайния срок
за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.

Декларираме, чесме в състояние да изпълним качестве 
изискванията, посочени в документацията за участие в поръчк

Дата: 06.12.2017г. 
Г р.София

2. ДЕКЛАРАТОР:
Румен Кирилов Димитров 
Изпълнителен Директор

1. ДЕКЛАРАТОР: 
Александър Петров Личе! 
Изпълнителен Директор

ьчката в пълно съответствие е
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