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f[ocтr,llr;r llo локупf ellTa цIIя,га за поръчката е ограIIIIчсll; [l Да [Хl lIc
,Щопr,.пIIIIтс.пrrл rlн{lорпIацпя }Iоже да бъде по.п51.1ена от:
[Х | I'tlllсIrосочсното/ите пtясто/места за контакт
[l l[p1l alrpec: (.1tоlя, I10сочепlа dруz 614ро11
Пllrlепlаllе IIil докy]л!еIIтII rr офеDти по
път: [l !а [X|Ile
()бекr, lIa lIоръlIкаI,а:
|] Ст ptlliTe-,tcTBo

]]flос,гавкll
IXl Услуги

поръtIката :
,, }ас l;rirxrrBKa tla двltжпмото ll недвlIжIlNlото IINIущес,гво на,,Брllкс.п" ЕАfl чрез cK"lIotIBallc lla
IlNr),IIlccTBcIIa ]астраховка за перttода 1б.01.20l8 - 1б.01.20l9 r." - реф.ЛЪ l43005/20l7 ОПнс
П ;rс;цrlс,r, Hil

гlсо о lIrIcatl lIe:
I1рслпtсг ]Ia llастоящата п}rоцедура е склюLIване на иN,IушествеIIа застраховка. пol(pllBaIlla pl.lcl(OBe ог
I(;r:t

заt,r,би. ltolзI-1e-}r ll/ll.Цll разноски. пряко причlIнени о,[ tlo)Kap. сксплозIlli. свлtлtIане ц .lц)\,I II
зас,I l]a\o sit,I еJII }.t събl.rтия. причинени при работа бедствия I.I авариti на JlI] lj )I(ri NIo го 1,I IIсдвII)I(II\Jо Iо
tI\,\,IIlссгl]о lla ..Брикел" ЕА!. вклtочваrчо - сгради- NIаши[пI. съоl],ь)кен!lя lt оборулваtrе. c]-oIIaIIcI(}t
tlIlBetITar|). l)азходrl за придобиваlrе Ila ДМД. траtlспортни cpe/"lc],Ba. без автопrобrI_пrl. пI]оll) кIllrя lI
I

cTOltII. NlilTel)tlfuIHI.I запас1.I и др,

Усlttllзtlяt tit за възлагапе на ип{уществената зас,l,рахоr]ка !l IlOI(pиTl.ITe pLIcKoBe
lc\IIIltIecl(aTa спецлlr|lиIсация. неразлелlIа част от llастоящатal док}ъIентацIlя.

са подробно OIIllciltJII

Зirс,lрахов:r,ге;ItIIl IIоr(рll-гIIя на рIIсковете:
1. поlItар. вклюtIIIтелно послел}lци,tе от гасеIIего lIa по)кара:
2. еtссtlлt,l,]t-Iя tl иN,Iплоз}Iя. в т.ч експлоз!Iя на съд под нaLгIJlгаllе ltJIIJ вслсдствI-Iс latllil.]ItilllIc:
З. 1,лар от свсткавица или мълния;
4. сблъскваIlс или падане на летящо тяло. на час],и ol него }lл!I lIat товара п.r},:

в

5,

ctзTttl.taIle

и струпване на земни пластове. свлl]чаIIе и стI]упване lIa пепелнлI NIaclI.

t}all]olrи

llJlи гtIпсови I{алепи и наслагваIIия:
бl,ря. градушка. пороен дъжд. сняг и IIаводнев1.Iе вслсдствие посочсllиl,е prlcI(oBe:
щетlr оl"l,ежест иллI свличаlле на естествено IlaTpyllBaHe на сняг tI лед:
лtзпIоltряlrе вследствие спукван съдове. съдърlItащи ф:tуили rI на водопроt}оjlлl.
l(ана]IизацtIонни и отоплlll,еJlнлт тръби:
9, заьlръзваrIеi
l(). разхоли за отстраняване на последllцит€ от IlilстълиJlоlо застраховall сJI Io с'ьбll'Il{е
/разхо:lи за разrIистваIlе tIa останки !I хонорари Tra експсрти/ в |]аNlките на оп]]с/,lсJIеlt

6.
7.
8.

I

,I,:

JI lI i\,l lt

II:r.rIlrr lrir плilIII:Iне: Застраховащият ,]аtIлаща застрilхоRаI,еJIната преNIIIя по баlrков път. II|l (Ic IIIl]tI
()I
llt]IзHlI BllocK1.1. като първата вноска ще се плаl,и в срок от 30 (lрrrдесе1,1 l(а,[еIIдарIIlr i]IIи. ctIlll'ilIlo
.ЦilТ'аТal На ВЛtIЗаНе В СИЛа На ЗаСТРаХОВаТеЛНаТа ПОЛttЦа. а СЛеДВаilltI'Iе B[IocI(lI ЩС czt Дl,jI)l(ll\llI На
I]aBllI.i IIлIтсрва,чtl ог по 3 (три) п,rесеuа Ii вслlчки BHocKll щс бъла,l rtpe,ltBa1lll,te,rlIIo v],o(IItcIIlI за
lll tl а I'a.
NIrIc t tl lta IIзвъI)IIIвIIIIс: 1'ерлIтория на
I'Ol

l

't,:l

Възltоlltителя- обл. Стара Заt,tlllа. общ, Гъ,лъбово.

Lбово - I,Iзвън града,

ОбIпа прогнозllа cToiitlocT Ila поръчката -[ 5l 000,00.ta. (llelll()eL,eпl
в li., о Ll е l l l О
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Il;lol tltlrllл ctoiilloct, (в rl.,
J

tt er)ttct s-tt,lяr)tt ]еGа), пре.1lllл (,

1

Hllrtcp tlir обrrсобенzrr,а IrозпцIlя:
I

гра,rt

чбс,,

t

без

ДД('):

c,,ltt,гtt IIзtlrt tзrlойпlа пюзtt 1,хtзOс t п1O1л;()вч l1ы11ll, li() ll;o11lo

L,tt

tlбrlсllбсttttпtс ll()з1llпl1l

Ус.повIIrr, IIа коIIто трябва да отговарят участrIIrцII,гс (K()?(ll]Io е ll1ltt ttl,п ttltrl)
l}

т.ч.:

I,1зlrсltваlrrrя,lil лlIчIIото CIrCToяIlrl€l
] . За r .lас,гt
tt (llI е t te грябва да са наJIице обстоятелствата по ч-,r.54. ап, l ЗоП, Y.litc,l,HlI tc. зal I(O 1-,.t I ()
са IIll.]IliIle ocIIol]aн1.1e Ilo чJI. 54. a,r.1 ЗОП. lINla право да представи доI(азате.lства. в съотвсl c-tBllc с
,Ilt,56. alI.1. r,.1 . 2 Ir З ЗОП. че е предпl]иел N{epкll. които гараIlтtIрат неговатаl llalде)кдIIост.
t t

2. С'псtttttРltчItп IIaцIloIIILIIltl осIIоваIIlIя за tlзклIочване:
2.1. ОсыIс,,lаrIltя за п рес,гъпJ-Iен 1.1я по чл.194-]08. чл.21За-2l7. ч;L219-252 tt чl1.254а-26() III{,
].2, Ila-rlrtчtte l]a св,ьрзаност lIo с]\lисъjlа на trap.2. ,I,,44 оз !Р на ЗоП bleitcltr учасIнlI]tlIге t]
II

|](l I(ei,t\;I]a,I

],]

а.

Ie сс ,lц)II\/сI(а Ilряl(о иJIri l(ocBeHo yLIacT.l.te R нас,гояUIа,|.а IIо])ъчка на ](l]).)Itecl вiГгir. pel-tlc I l)}ll)illIlI
I] l(] l] I с,|( l l к l l ! t I.t с ttpe(lepeH цлtаrlен данъчен pe)KlrNl rI на св,ьl)заtlr]lе с l,rlx jIlll[it- вl(.пIоtIиl-еj]llо t] (Il]c,t
! l]a)(,ililH с I(o .,(|]),х(ес гво/консорцlrу]чI в което ччаства др),)I(есl Rо. регllс гl]Ill]аl l() t} tо]]tIслII I(I lIlrI с
l; pct|lc1:lclll tиа,lен данъ.IеIl рсжиN,I. освсII при lla,[llчllc на ll,]I(JIIочсIIlIя1,1t Ilo сNIисълal tta чл,З lt ч"l, 5.
,r.З оr ЗIlФО!I)IОIlДРКЛТДС.
I

l

p:rBoctlocoбllocl,

,]а

упражняваrrе rta проt|lесllонllлна деI-Iност: У.IастнrIItът следва дir IIрlгIе)I(llRll
КЗ. псr п1,1сдьrсr,а llil
ilбllвillа. tl,з,,(а,l(еlt/l,t от Ко]\tl.tсияl,а за (lинаtIсов rIалзор (КФН) или aIIaJIoгlltlcII/lItr локl,пtсItт/ll tlг :t1-11 г
l(()lrlIIcIcIJleH O|]l,aH. Чуп(,цесц]анн и,ге ),час,гн1,1цri следва да пl]и]-е)I(аваI ва,цllдсtl"rI лrtцстI,1,1lt ta
Il,tR,L]]IlIBaIlc IiгJalcl,paxoBaTcJIHa jteiiH(lcl |lQ п|]е]INlега на обявагit. cbI jIacHO ,]ilIi()Ilo.'tll I ejIc I I]O l о Illl
ll

I}arIIj]lelI/lI _rtltt]eIlз/lt за извършваIIе IIа застраховатслIIа дсijIIост съг.паrсIIо чл.12 от

I

Jър;,каватit. в която \,LIас,гнltкъ,I, е vc,l,aHoBeH

1,1ttotloпtlr.tecKo Ir фrlнансово състоянIIе: няп{а IIзискванIiя
'I-ехlttlчесtси и проr|lесионални способностlI: У.rастникът трябва
_ла е ll,]пь_пн1.1J, IIl)ез I loc,r]cjll rll
гOдIlIIII поIlс rp}.l схоl(ни llJlи иденl,лIчни с предN{ета на настоящата \lc]Iy1,1.1.
I

lItlд lrltдetITIl.rHи сс разбирх застра\овlltlе tla иl\l\Il(есlвоl,о IIа гоп_посJlсктрtirlескII

-(t]\,l

ll снеl]г}IiIrItI предприятия. под сходнlл се разбtлра застраховаIIсто IIа

II]\I},rrtсс

с

I]]I.]

цсJI-I,1]а.llI It.]IlI

гвоl о на I|ре,цllI)}lяIIIя

ll ct]lclla-ta Ilir енерге,t,ика],а. като застрахова,I,елна],а сгойtlост на IlNlvII(eclBtrIo гllябва ,ta е
tl1lllб,rllt,зtlтелltо l]itBIlil }.Iл}l по голяма от застрахова,IеJlна-I а (l(liil]()сг Flil ltNl\lIIecll]()-1O Ilo IIасl-ояIllага
п (l

|]

ыI Iiа,

llll(lорпIlцrIя о,гtIос|lо запазсцII поръчкII (t;ozttпtrl е tlpu]o)lcl:.lt())
IIlHl Ilорьчката е запазеlIа за специiLцизирани предпрIiятлIя иJlLt коопе]]ilцIIrI

хора с
\,вI]е)I(данIIя Ii.rll.i за лица. чиято основна цел с социал]Iото tlIIтегриране на хора с
) R|]е)I(лltнrlя лlлlл IIa хора в нерав1lостойrtо полоl(ен ие
IIIlJ] ИзпълrlеrIието на поръчката е ограниrIено в paN,lKl-ITe на пl]ограл,Iи за създаваilе на
зalшll ITcIttl

IIа

1lаботни пtеста

lIllt|lopll:tl1lllI ()гtIосно ]aIIa,tcIIII IItlрIlчltII (ло?alпlо с
Iipll I epllii

l1l)ll.,lo)l(,l1_1lo),

,]а t}ъ,].IIilгаIlе:

|Х] ()rlтIrlIa,пrIo съотношение цп.lgglgо/цена въз основа

на:

[Xl

|

|

l{crra lI кtlчсствеtIлI покiLзателIl
[] l)азrо,,tll ll качествеIitl показателI;I
IlrlBtl на разходIlте

|| I

Iai,i- Htrc lta rleHa

ПottalaI,c.rIII ]il oIleIiKa: (.ttо_lя, llotiпt o1le l1l е, lioilKol1to llъltttt е Hco(lxlr)tattl)
I{;lre: |......|
Тежест: | |

Срок ll получаваlIе

IIа офертrIте:

Щата:(0d,'.lt.ltllr.)[04.01.2018]
Срок lla Rа.цIIдIIост на оферr,ltт,е:
Дага: |r)r) lлt,,',.lel)

[04.06,2018]

!,irTa II .rac на о гвirрrIIIс на офертпте:
Лаlа: ad..1/,1/|..,,,7 [05.01.2018 г.l

LIac:(чч:ьrпl)[16:15]

LIac: (чч:мrп,l)
[16:15]

Час: (чч:ьrпл) [l0:00]

NllIс,го It:r отваряIiе на офер,гпте: Заседателната зала на ..БриItсл" EAfi,

чlIя относно сре/Iства от Европел"lскrlя сыоз:
Обrцссl велtата поръчl(а е във връзка с проект и/илlr llpol paN{a. (lиttаrIсlлран/а със средства от
ctз1-1tlпciicltltTe tllондове 1-1 lIрограNlи: [l !а [xl I Ie
[J,t(etl t,lt(lrtltlrllttrl IIal пl]оеI(та. l(огато е пр1.1Jlо)l(и]\Iо:
1,Illr[lop;ua

l|;rvI,a lllI(lo1rгtat1llя
Iir.rr cl(lc1-1 гата clI BceKlI участникы. п ptl JIага j
l. /{ск;Iаl;ацrlя по чл. 54, ал. l. т. 1. 2 и 7 or. ЗоП по гIриJIо)I(ен образец.
2, !ек;lirрацпЯ по чл. 54. ал. 1. т.3-5 от ЗоП-по приложен образеI1.
З, !еклаllацltя по ,lL1. 3 и чл. 5. zrп. З от ЗаItоlrа за I]коrIо ,I1lческ[Iте lr r|lttltaHcoBrtl
e о-I.IIоIUеII1Iя с
]lр},жестваl,а, реl-ис,грирани в юрислt,lкц1,1и с I Iреференцrtа.rеIJ
даII1,чен I]e)KlI]\,I. сlJързаIItI с ,Irlx
JIIIца tI TexHIJTe действите;lни собствелlици
- по пl]LiJIожен образец.
,1, flекlIаllацt,tя за съгJIасllе от подизпълнител (ако
е tIpиJlo)I(Iii\,Io се III]и,rIага дек.парацlля)
5, flсlt,паllаttI,tя по ,1,1t,6. ал, 2 от Закона за мерките срешу лIзпиране Ila llapll по lll]и.Iо)кеtl
образсr(,
6, ЗавеllсIIо l(опtlе на ваJIидсн Лиценз за извършваIIе на застl]ахова,I,елIlа
дсйнсlс t . IlздаjlсII от
Копlt.tс1,1я,г:t по (lrttlaHcoB надзор. оТ ко1-1,го е вtлдно. (le
учас1.Ilикl,Т llNla прalво да cK.lIOtlRa
с b()l,Be,l IlIIя t]l-iл застраховItа.
7. flеклараtllтя llo чл. 10l . ал, 1 1 от ЗОП
[l, flокr,пrен ги за поети от трети лIlца задълженl.tя (rlрлIлаl ttT сс ако ytlacTнrl]ibr сс llозовa]вil
IIl]
капацI],гста на TpeTll лича).
9. С'tllIсък IIа усJIYгIIте. идентични иJIlI сходнtl с llPell ,Ie,Ia на поръчката),lОс'l ОВеI]е[II{я за Добро иЗПЪлНение. коиТо съдържа,г сlойлIсlстта. ,(ornan_ ,,,, ,,,,rrru
lI ]IIъJIнсIIието. мястото. вида lt обема. Kaктo и
дали е lIзIl,LлнеIIо в съотве tствtlе с
IlзllсI(ваIII,1я - по приложеtl образец.
l I. Tcrrtrt.lecKo предложеItlIе
1. floK1,пtcItr' за упълItоп.lощаване. когато JIllцeTo. коего I]олаRа
пl)елставитеJI Ila учас].ника.
2, Пllсд_rtс'llIсен tIe ]а изпълнеIIие на поръчката в съо,I'ветс,гвI-1е с т,ехн tlчссltltте
с пецltt|ll lcitцll и lr
rIзI.1сI(ванLIя IIа възлоr(ите-r]я съгласно прtlло)кения
образеч,
З, 7'lск.lаlrаulrя пil чл. 39. ал, З. ,l,.l буква ..д: от Прави-ltltлrIса за l1рll-rlагане на ЗоП. tle I]pll
llзго lвяIIе
ot|tep гата са спазени задъJl)Itениятал свързанli с
lI
,цаltыlll
осигуроl]liиоIIазва}Iс
на OKO"T]Ill]il
cl]e.lil. ,]аl(рrIла на заетостта и условията на труда.
I II. IJeIloBtl предложенlIе
l . [ {r:HclBo IIl)сдложение съгласно пl]1l-rlожения образец.
IV. ()llllc Il2l доI(),пIеtIтllТе, съдържаIцIl се в опаковка.lа, Ilодпtlсанil
oI. l,rracTlIIIKa.
r

OlIlcp,laтa заJlължtIтеJlно се изготвя по образеч на В.ьзлоrttrlr.е.пя.
пуб.пltltl,ван в про(lltла lla
I(\ TI\ Barla. I Ie се .лопусttа вариантltост IIа
офертата. !о три катlснларн,-I дIlli предt] llз-l 11.1allc I]a
c]]()Iia з:] IIол\rчаванс на о(lер,l,и.
)/частпиц1,Iте [,Iогат да I-1зисI(ват от въз,]Iо)кrlтс,пя п|Iс}IеtIlI
-]rlclIciIIIrI
по },сJIовлlя.tа на обlлествената поръчка. Писпtеното t{cкaнe сjlсдвat
l)
да бъ:tе лI]пl]аlе]Iо
н (lalcc: 0418 / 6 23 93 или на посочения e-trrail. Когаlо е tl]ползваrl BI.I]L,'rIT начI.Iн
,]tl
tlc.arlc l]a
l]zl,]яcIICIltIrI. докумен]-ът следва да е подписаI] от llреJ{стаt]ляващ1.1я v.]ac].IItII(a
tljIII IIсго1]
YI Iъ.т]I IoN.IO tцеН представител, IlодпечатаII
с пеtlата на ДружестI]отО )/чttст EItIK 1,1 cltatIrlpaIl в
]lcll.
l]t,,1111;1
1 ,

Пt,tcпlelllt l'e ]]азяснеIIия ще бъдат публикувани в профи_lrа
на куtIувача, С пчбличlлоr.о
на rtrt(lорпlацтл Ята се счита. че всичкИ ,u"
yLlacTIIIiIlи са уведоil1снLi.
"a"l]aao"un'
Когато t t 1lо't,оltо:tът от работата на комисия.га
не е получсн от уtIастника гlо rIякоii

пре ос.tавяIIс

от аtI11IIиге.
посоtlеIll в ч;l, 4З, zrп, 2 от ЗоП. възлотtителя lrуб икуIrа съобценrIс
до него в гцlоrilлrла Itа
к} t','lilt]a, в електронната преписка tra обявата.
l1po околъ.l- се сi''яТ[l зil вI)ъаIеII от jtaTalat па

п\,блrl KvBaHe.

raTa
1,I lз ,ttBir-l it
IIl]}Iei\IatT lr

()(lc1l

в

ll]lliк.

н

l

I'il,, Лq lra пор-ьtIката. ]Iаrlменование. ддрес.

cl]OK за поJl\,(lаваllе, O(lc1ll а се

rел..

iI1lII сttllttrчваIlе на договоl]а yLIac'гIlIIK,],T Предоставя гараIIц}lя
за

- o(leP'a, ПРе;lПlСt

rt

":i|;:,:l""
ll,]I I-IJ-цIIcII1.1c

на доI oBol]a в l]азNlсl)

ltil Jn,, lll IIeIoBilla с]ойlIосI. Гарlllцияlit се tIрсJоставя в сдна о,] r|lrrlrrlц lq llo
'ir llI.
'r.l, ] iT. lrл_i.r
Кога l о гirранцията е поД (lopMaTa на париtlна cyп,la. .l.я следва да сс превсде lltl С)анкова cNle ] l(it в
лсва:: [[]дN: BGl4UNCR7000152l779468. BtC КО,{: UNCRI]GSг. банlса: Унl-tltllсдrгл Б},лбанIr АД
|'I].CTal]a Загора. Условията на застраховка],а и банковата I,а]]анцtля- обезпсчаващи lI ]пъ,rltlен lJс.го
Ilil
логоl]орil. са с,Lгласно докуп.lе}Iтацията за учiIстие.
l 11эrrlIo;tteHлlя ltъшr Обяваr,а:
l.'гсхнл1.1еска сlrецифиtсация на възложителя:
2.

()бразцll lJa докуl\{еIлтиi

3, ГI1locltT на догово]];
.{, УItir,;аtlrtяl ,]а

IlодгоIовка на оt]lер.гата и прове)кl{ане на Il()l]ъчкатаi

гlr,б';tlrкr,ванlt в Ilро(ЬиJlа IIа купувача.

ПlltI оr,варянеl,о IIа офертите и обявяRаIIеlо IIа цеIIовlI.ге Пре,цложенtIя п,Iогitт J(a
lI]]сдс I ilRllтелl,i Ila уttастниI(ите.

!{:t г:t tl:t

Ilастоrlцlата обява
ltl'lzll
, ] 2.20l

: (0),i_tt

Llr, l.iI olllllTc"rt
'|'1rII
/|.rr

гс

rlrIellit: LI.пlralt lrlпtll t ров

biltllocT:

I

lpoKypIlcT. lI:t

.лБ

лl]1-Iс,ьствlt

l

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА 1,1ЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕflМЕТ:

,,зАстрАховкА нА движимото и нЕдвия(имо,го I,IN,lущЕство
НА,,БРИКЕЛ" ЕАД ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕ НА ИМУЩЕСТItЕНА ЗАСТРАХОВКА
ЗА ПВРИОДА 1б.01.2018 - l6.01.20l9 г." - реф.ЛЪ l4З005/20l7 ОПнс

l.

Опrlсанrrе на пDедмета

Tra

поръчката

Предп,Iе'г на настоящата поръчка е сключваI]е на и]!1уществена застрarховка- поI(l]иваlllа ptlcKoBe oI
загуби. повреди rr/lrлп разItоски, пряко [lричtlttеllлI от пожар. еl(сIlлозии. cB.iIIItIaHe }I др\гп
засl'l]ахова'гелнI] събltтия. причинени при работа. бедствия и аварttи tla движиN.Iо],о II IleдBIi)IiIiNIO lO
IlNI_\,щecTBo на ..Брllкел'' EAfl. включваlцо - сгради. машtIни. съо|]ъжения и оборчлваtlе. c,to[iatlcl(Il
IIIIBcIITal]. l]аЗХОДI,1 За пРtlдобиване на ,цМА. траIIспортtItI средс,гвal. без автопtобиjlи. прод}l(цIlя li C,lOl(ll.

пlаl,сl]llалнII заI laclI ri лр.
Условttrt'l'а ,]а въз,rIаганс lla имущестRената застрfu\овка LI гlol(pllTltTe }]rIcKoBe са подробrкl oIItlcaнll
Ic\]lIItIecIiaIa cI]eI lltфикация. неразделна част от настоящата Jtоl(уN{еIlтация.

2.
.

]]

Oбttlrt yс,повrrя за възлаrане:

Сроrсы' Hil IIзпълIlенIiе на услугirта: Застрахователн

ия,г договоl] се склtочвal за cpol( о,г eJIIit

](]лIIIIа. I]JIlI']a в сила от l6.01.20l8г, и с със срок на деiiствttе до Ilз|lьлltсllllс lla BclltlKLl IIOсTlI от
('l1-1al;ltle ]ir,цl,.пI(еIIия по !оговора. !еl"rствието на договора се залазва до tlз1,1lчаl]с IIа cpoI(a IIа
с I(] IlOtIe IIll1e зalстl]аховател ни полици,

О Nlясто Ita IrзпълнеrIIIе: Територияr,а Ila Възложите_пя ..Брикел" ЕАfl. об.л, Стара Загора.
Гr,лъбово. гр. I-ълъбово Извън града

сlбш1.

.

BapI.laHTHocT на техническата lt ценова o(lepTa
не се догtчска да се представят различни вариаIlти на o(lepTaTa,

-

-

о }/с.цовlIя за форпrllране на ценtlте:
Bal.iI\

TllTa tta о(lертитс ла бъде в Jleвai

се изчислява в лева. като застраховатеJIIIата cvNla t]о l l]\,ll1,1 a!(llll]tl сс
Tto rа1lltфlIо число (кос(lициент) ltредло;кено от yaIacTIIlIKa за съответIIата грчпа. llрелвtuIt.ца

Зirс lрitховltr-елrlа,Iа пре]\,1ия

\]\IIlo)KI]

СС ОПЦI]Я З0 % or'

застрахоRателната премия за Yвеличение на застрахователната cToiiHocT,

на имуществото за която Застрахователят tlocll отговорlIост е пос,|,ояlпIа,}а
cl](]Iiil llit ]lсйствие lla полицата t{ IIе се промеI{я от амор'гLlзация. тя l]клIочва l(яло,lо 1.1N,lущество ]Ia
]vI l\41,I Kal(IO llалtIчIlото към датата на полIlцата. така и придоби'гото по BpeNIe Ita
действttето tt.
Зас гllах

сl

lзател нirта cyN{a

Il1llt Ilеобходипlос,t от добавяне на иI4ущество (не подлеlIсащо на аRтоNrатиtIно застраховаFiс) по
в]]сN1!- Hil зас l рirхователния договор. Зirстрахова,геля издава flобавък кьм дсtiсlвалlага в N{оп{еII I il
Зас грах tl tза-l,е:I Н zl l]олица. въз основа на писп,lено }IcKaHe от В'ьзлсlлt1.1теля. З:tст1lllховаге';llttlttl
llol(plllllc влlIза В ct]Jla в часа II деrlя специа-пно указани в лобztвъltа II Il|)llклIочва В лсIIя II .Iaca

IIl]сдварп leJItIo посоrIени в пол!lцата за край на застраховатслIIIIя доI,овор (освен в слуtIаите. I] l(oIITo
ЗаСl РаХОRаТе,[НОТО llОКРИТИе За ДаДеtlото LIlvI)1щecTBo трябва lta се прскl)атlt п
]]сrtдсвреNIен но ),

- Зас,t,рitхователната премия трябва да бъде без j(анъка (2%). опрелелсн в чл. 9 от Закона ,за дttttы<а
]]ьрх}, ,]астрахователниl,е премIли. в сила от 01,01.201 l t,.
'Гоii шtс сс FIачислява към застрахователната премия по договора ll
ще се заIIJIаtttil от
Зас,t 1litховаtдият.

-

ll1lcПl1.1lIТe

В ОфСртата на vчастIIика трябва да вклIочват вслIчки разхо.цtl по lIзпълнеlIllсто

на

lI необвързанI-1 с каI(ви,то и j(a е другlI }словия. крсдитIlрI lI пJIатс)кIIIl
с|]сдствil. (lо;lми lra плzlщаIlе и гаранции. ocBeII изl]иtlно упоI{енатите. да вI(,пю.Iва,I, l loI(pI.I Baнe,to Ila
всllчкtI l]ticl(oBe. без лrlмити и подл}Iмлlти в отговорността Tr без caпtoyчacTlte lla L]ъзло)I(IIтсля,
- I(1lllгeprrii з|l ollelIKa tta офертите: IiKoHoNtlltIecKII наI"I-IIзгодна о(lерга, Br,] oclloвa tla KpIITcpIlrI
0п,гIIпr:lлIlо съотношеIlIl€ ка.tес,гво/цеtlа - съгласltо Nlстоллlка зil коNIплсксIIа оце[Iка ll [IatIиII за
(lIIl]елеJlrl}Iе lla оценl(а IIо Bceк}l показател. вклIоllени в докYNIентацllята за уtIасгl]е.
Учitстttltцllте следва да предосl,авя t в о(lерr,ите си ,гарифни числа с вклIочеIIII BcI.1чI(lI
a.,lNI!I}I1,1c,l раIIlRl{и разходи и такси (включително lI за оценяване rI лlIквLlдираtlе на щеl лi). каl(го lI
(ll,ст],пl(II. lIзtIlIcлc}Itl на годишна база и валtлднrt ,]а tlелия пeprIojl на договоl)al. BKлIotItITc,.lIl() ta
IIO|-)btll(a-l,a. /:la б,ь,ца-l,твърди

()IIl(tlr1,Ia.

УЧаСrНrtЦItТе СЛедва да предос'гавят в офертите си застI)аховzlтелI{I{ прс]\{I1Ii. с BKлIS.ISIII.I BclltIKIl
il.il\lиl{lIc гI)il,гив}Iи разход1.1 и такси. както и отстъпки. изtIlIслеllll на годишна баlа tt Ba';tlt;{Hlt ]il IlсJlllя
псI]llод IIа договора. вI{лIо1I}Iтелно за опция-га.
I] ttcttoBoTtl п|]сд.пожснлIе уаIастнициl,е да посочат: тари(lпо чIIсло за Bccкll вlIд иNlуtцесl,]]о. с bl,,rlzlcII()
габ_пl.tt(ата в Texlltlrlecкaтa специ(ltлкацияl застрахователна преN{ия по вIlд IlNI\lIцccTBo; обша стойlItlс г
IIli зilс,tl]ахователната IIреN,Iия за съответната позлIцrlя.
K.пacrtp:tlle,r,o lla офертпте се llзвършва, като участнtIкъ I, trол),чll.q IllrI"|-BIlcoKil KorltItJIcItcIIa
oueHrc:r (l() сс ItласIlрл на rrърво Nlясто.
l(nIltr'"пltpatlaTa обща цена е само за цел}Iте на оцсIIява1Iето на о(lертитс. като pea_llHo lJ,Jда,itс ll-1,c
застl]alхо BaTe_rlH II Ilоллlцt{ ще се заплащат по пI]едложенlIте едL1I,Iи(IнII цеtI}l. съгласно IlcIJOBOTo
]lI)е,ц] l())I(cl l.ic IIа }.lIастника,
I I

I

о 2lollr,.irlrllтeJllIlI усJIовlIя:

Y.tacTttltltr,T задъJIх([lтелно прилага към о(lерr,а,га общ!lте си ус,rlовия за зacl paxot]I(a ..I,1пtr,щество" l.t
cпcltt]a_IlJllIe 1aKrIBa. както и всяка друга ин(lорпIачия опlосно съп{ес,гвеIIII,гс слеNIенти на пре.,tJ al,ill lа-гit
I

,llc,|,I]a\()Bl(iI.

У'tilстtlllttът следва ла пI]итежава ва-пrIден,/и лиценз/rI за }1звършtsане Ila зzlстl]аховатслtlа 21eiirttlc
с ьг]Iilсllо чл. l2 от КЗ. rlt,l предпIета на обява,га. издадеIt/и от Комислтяt а за ФtiIIансов налзор (КФl l) tIлII
ана_пtlгт.l.tсtt/lltt докушrеrtт/и о1, друг компетентен орган. ЧчлклестI]аннrtте )лIас,гIlицIi следва ла
ll1-1llIC)I(aBaT вirпllден/и лицепз/и за извършване на застрахователна леl:iност по предNIе,lа на сlбяватtt.
t

сl,г"rIасIIо заIiоноllа,гелството на дър)кавата. в която чlIастнl,iltът е устаIIовен,
Y,tltcTttltlсы r,llябва да е изпълнtIл през последн1.1те ,ц)Ll гоJlлIlI}I поIIе гI)tr с\одllI.1
I!ре.ц\Iста IIа нас,I,ояlItата услуги.

tiJIi

lI_rlell I]IIIIIII с

IIОл lltIдсItтl.t.Iни се разбира зас II]axoBxtle на иNlvulес]вото Ila,1,olIJloc-lcкTl]ti(IecI(}l l{eHt1]aullI lLjIll
.'lI-11l ll Сttе;rгlrЙIIIl lIредприятия. пол сходI{и се разбира застI]ахованеl-о на II]\IYщес,гвого на IIрслпрiiятIlrI в
ct|lcpaTa IIа еtIерге,г}.iI(ата. като застрахователната стойност на лlNlч (еството трябва да е приб.,tизttl e_rtlItt
l]aBl]a li,пll Ilo гоJIяN,Iа от засl,ра\ователна] а стойrtост t|а иNlчществото по настояtI]ата поръ(ка.

о Зас,t,раrователнItтеIlоl(рIIтIlлнарIIсковетс:
1. tltlrtca1l. вклюtlи,I,еjlно последиtlll,l,е от гасенето на по)I(ара:
2, сlссплозия п Llп{плозия. в т.ч експлозия на с b/.l под IIа_rlягане I,IJIII вс,[едсl.вrlе з2lIIit,rlRаIIс:
З, ),_la|l o,1 свсткавица илlI мълнllя:
.l. сб-цъсltване llJlll падане на JIетящо тяло. на частtl от него llлti на товара NIy:
-5. свлтtчане и струпваIIе lla зеNlн}l пластове- свллIrIаIIС и струпванс IIа пеIlе_цtlrl Ntactl. l]a|x)Bll
Il,]IrI

глIпсовtI налепи и наслагI]анлlя:

(i, бу,ря. гра/lчlцка. пороен дъ)(д. сняг и наводненllе вслеJlс.Iвие посочеIIите
l]I{cKoBe:
7. rrteTlr tl,l тсжест лIл}l свличане на ecтecTвello натрчпване IIа сняг l1 лсд:
tl. ltзпIсlltряIrе всJIедствие сп}кваII съдове. съ,цържащrl (l,;IуилlI ll на I]одоп|]ово;ll1.1.

9,

l().

I(аIlализаL(tJонни lI отопли,гелтlIл тlrъби
зване:

запt1-1ъ

1-1азхоли
/1-1азходлт
л

lINIlIT:

:

за оl,страl{яване на IlоследицLlте от

IlастъпиJlоl(,)

за разчистване на останки I{ xoнopapll на

еl<спеllти/

застрахоt}агслIItl с,t,бll t rlc
в |)aNlKrI Ie iIa oпPcl(ejleII

i ltllc1llt tlt |)llcKoBe IIо l]lIд на

.\i

иlIущсството:

Покрrrrll рIIскове

Вrrд rIa aKTrrBa

Сгради. рIIlсталации и съоръженLtя
/недвих<имо имущество/
MamlrHll. оборудване

l

1

0

l .2.з.4.5.6.7"8.9. l 0

Компlотърrtrt систел,tл1

1.2.з.4._5.6.7.8.9.1 0

Съоръясения

1.2.з.4.5.6.7.8.9.10

Оt|ис обзавелtдане

1.2.з.4.5.6.7.8.9.10

4

I)азходлI за придоблlване на

0

l .2.З..{.5.(1.7.8.9.

1.2.з.4.5.6.7.8.9.1 0

ДМА

0

7

l'1lattcпclllтl trt сl]с,цсl,t]а без аtз,t,ол,lобItлrl

l

"2.з.4.5.6.7.[1.9.

[J

Продуltцлtя

1

.2.з.4.5.6.7.8.9.10

9

CTotttt

1

.2.з.1.5.6.7.8.9.1 0

l()

MaTeprIaпHlt запаси

ОтчстIlil

cT,ol"llItlcT Iln

l .2.

l

j.4.5.6.7.8.9. 1 0

lIпlyществото:

л!

Засr,ра xoBaTc.,rlllr (застрахtlва па)
BII/I на aKтlIBa

cToI"IIIocT Ila IIпI!,щес I,B0,I о II1l

,,Бpltrce;l" liАД

Сгради. инсталации и съоръп(ец1.1я
/rrелвилtипlо имушество/

т

.l

27 l66 956.00

Машt,Iни. оборудване

81 557 067.00

Комптотърни cllcTeI{ll

зз2 4з6.00

Съорыlсенrтя

;

Oc]ll,tc обзавеlItдане
(l

Разхtlдl-t за прltдобиване Ila

Тllапспортни средства без авr,омобилlt

8

ПРодl,к11l,tя

9
1()

j 48l .104.00
9lз 902.72

l4 794 77о.оо
l95 бj2.99

ДМА

7

:]

l

720.00

CтoKrI

.+28.82

Маr,ериални запаси

6 60з 672.58

Обща застрахователна (застрахована
стойност:

)

lб5 047 990,rl

()T.reTrIaTa cтoйtHt,lcT на имуществото на ..Б;lикел" I_,]АД. подлеlrtащо }la ,]acl,p|lxoBaI
12.12,2()17 t'. е в раз]\{ер на l65 047 990.11лв. (сто шестдесет и пст миJIl.iона четlIрrIдсст II седепл

I

с

I(l,NI

х}1_IIя.цlI

.цсвстстотlIIl и левтдесет лева и 11 ст.)
() гче

гI

la,ra

стойност представлява и застрахова,геJlната

с rоfi ttocT

на

и NI\

Il(ccTBoTo,

ГIllс-ltll склtочване на договора възJlо)I(лIтеJIят пl]едостав, актyilлIlа rtнсllсlрмаIlия

за

стоЙносr' на иNlуществото и oIlиc на застраховано],о 1,1l\,l1,I цalство на база. tla l(оII,го
1,1,зlrълttl.ттелят rIздава заст]]ахователни],е Jtолици.
ll ьз.rrоiкIlтелят оllредс.ця прогно.tна cтoiiHocT lIa застраховil,геJIIIll,га IIрепlIIrl в рilз]\Iср IIа
5| 000,00.1rtз. (петдссст II една х]rлядlt лева), без опцIrrl]а lr без даrlr,Iс llo ffЗП t} ра,]пIеI) нtl2'И, o,t
обIц() дr,.п}кIIпIата ЗП).
ЗаСТl)аХ

О

Bil гелI IatTa

З.СDоrс на засr,Dахов:tтслrrrrя договоD

договор се сl(лючва за срок от една годlIlJа. вллIзal в сrIла от 1 6,0 1 .20l 8 r,.
lI е сl,с срок tla действrlе до llзпъ-пнеIIие lIa всичклI поети o-1- (ir,llaltttTc задъл)I(енltя tro /lоlовоlrа.
flciicTBпcTo на логовора се запазва до изтtIчане на cpoI(a на склIоtIенtI,ге IlO HeI,o застрахователнIl
_3. 1

. Зас I 1lахователлIият

IIолI]цI.L

j,2. l1зпълни'геля'г издавat годишна :]астраховатеJIна полIlца. която е IlеI)аздслIIа llalcT ог

cIi]IK)tIeIlиrI

jlоговор по реда

}I

усJlовията в него. Застраховат eJlHal а полlIJ{а с,rlедва jla бr,.це lrздалсttа lt

П|]СДС]

al]etla на възложителя не по-кьсно от 5 (пеr,) кшIеIIдарни jllll,l л|]сдrI

застрахоL]ател

е

ti п ериод.

IlatIaJIHa

га

дaгtal на

З.З. Застрахователната полича (и съо,гRетI]о застраховаl,еJl }IoTo поttрt,t-гrtе) вJll.lзit в cti.Ila слсд
каТо е I]о]lIlисаllal и от двете страни. от деня. часа I,I N,IинуTаTа изрrItIно чпоNIенати в tlllcNlello
Jiвед()]\,IJIен},1е. от cTpalla на възложителя с,rIед получено такова от страна I]a изпълl I[I'I'еJiя. че с
II ]вы]шli,]I l]сllllки пl]оцеДури за издаваНето на по.rIицаТа. без ла сс взеп,tа прелвил ll,]lztщalнe tо Ilal
цялата зас,I,ра\ователпа премия или на първата вноска от IIея при разсрочсIlо плаLItане.
З.4. ЗаСтllаrхователната полица се прекратява с IIзтIIчаIIе на cpol(a. зlt ttol'iTo е склlочеIIа. ](aK,I,o tj
t] СЛ_vЧаllТС. Пt]еДВИ/(ени в КЗ и в случаtIте предвиденлI I] ,llоговоl]il за вьзJIагаIIе на пор,ьчка, l I1lll
|]cilc []OtI llo п|]екраl'явапе на договора. изпъл[Iителят се за,)IьJl)I(ава да B-I),]cl,aI I0 в lI на възjlо)I(итс_rIя
pil],[llKilTt] NIе)I(л\l l(яJIата зап_[атената преп{ия и премtlяl,а за изпо,,l,]вана,I,а tIacT от пе|]tlодil rIa
]acTpaxo]Ja I eJIl l I.tя догово|]. изtlltслена пропорционално на база З(l5 дни. IIаN,Iалена с и,Jlljlzl.tеl,1I и
j{ъл)кIINItl обезtIlстеtлия. Пълният l]азNlср }Ia годишнат,а прсмия NIo)I(e /la се 1.1зиска rI задържи ol,
Iзп,],лнIlте,[я само в случаите предвидени в КЗ.
] I

I

.l.Зitстtlахователrlа сI,пtа ll засl,Dахователна lIDeпlllrl

4,1.

премия се изчислява в лева. l(al,o застрахова l eJIIJalTa cyl\la по гр\IlIl
тарифно чrtсло (кое(lициен,г) прел,поrкено о г ),LIalcTHlIKa за cl,o'l lJc I tlal l а I l]\,I Ia,

ЗаС Г1'lахОвате,пIIата

aKl,}.IBtI се vпlHO)I(rI по

4.2. llРедвrtтtда се опция З0 %l от застраховатслtlата IiрсNIIiя ]а ),t}слиllеIlIIе

JIа

стойtlост.
4.З. ЗаС't Рахователl]ата сума IIа [Iмуществото- за коя,го Застрахоlза ге.пят II()си о,ггоJ]о]]II()с l с
IIОСГОЯ[I}Iа За СРОКа tla деЙствllе на лолltцата и lle се п|]о]\{еня о,г аNlортllзаlttlя. Trl lJI(jll{)чвчl Ilя.цото
I]NI\ ЩссlВО на ..Брtlкел" EAfl - както налиtIно],о към датата на гIол!Iцата- ,t,aKa rr прlлдсiбll го-tо по
застрахова,I,е]

tlaTzt

l

вllелtе rIa .;1ei.icTBrleTo lr,

4.4. При необходимост от добавяlле на иNlущество (не ttод_ltслtаtrrо на alBToN,I aTIitI tlo
ПО ВРеМе на застрахователния договор. Застрахователя из,цава flобавък lc,l,M
t tзаItlitта в NloMeHl-a Застраховате;Irtа полица. въз осFlова на пllсl\{сIIо IIcI(aHe о I Вl,з.п criItIll,e,l я.

ЗаС'ГllаХОВаltе)

ДеЙС
Зztс-t,1-1ахtlваr,с.пttото покрит}lС влtIза в cIiJIa в часа И деня спец1-Iа-[Ilо уI(азанI.I в лобавыса Il прIII(,пIоtIR:l в
.,tсltя I,I tlilca предварrIтелно посочени в IIоллIцата за край lta застl)а\овltте_лtlllя,ilогово|] (освен в

с]l\чаll,гс- в ко].1то застрахователното IloKpllTlle за дадеIлото [Iп,lуtцсство тllябва ла се
l]

lrer(.rlL,B ]]с\ cI
I

I

но

пl)еl(рalтII

).

5, [J с_пl,чаите по 4.4. cтoiitlocTTa на всеки добавък се опредеJIJI на база зzlст paxoвaTeJlнa lil
cTcliiгlctcT за съоl,веl'ния нов обект и ценообразувашиl е еJlементи 1.1 Nlстодо,[огLIя. заложеIllI I]
оt|lеllгата IIа IIзпълнlil,еля и в услов1.Iята на заст paxoBaTe:lнtlrl jlоговор.
4,6. Зас грахователIJа,I,а премия трябва да бъде без данъка (2%). опрсделен в чл, 9 о,г Зal<c'llt:t lа
/г(аIlI)I(ttвъ|]х},засl,рахователнитепрел,IиIi.вслIJIаот01,01.20Ilг.
Tcll:i lrle сс начислява към застрахователната lII]сNIия по ilоговора ]I lI(c сс заIIJlаIllа от
З:rс гllаховацrlят.
.1,7, ГIllсп,lltlrтс в o(tepTaTa на \/час,гtIиJ(а трябва;lа BKJlIo.IBaT всички
разхо/1II по IIзпъл}IеtI IIс.го
IIа IIоl)-L(tKilTa. да бь,,lат твърдII и необвт,рзанll с какRито rl да е zllрчгIl услоl]лIя. крсдI.I,гни и IIJlatTc)l(IltI
сl)елства. (to1-1Ml.t на IIлащане и гараI{ции. освен изриtIно ylIONIellaтtl,] е. да вклк)rIваl. I]oK|]tIBaIle,I о IIal
I]сIJчI(II p}lcKoBe- без лип,lити и подлимити в отговорността И без caп.Ioy.Iac].rle tta Въз.тоrIсlt гсля,
4_ 8.[Iлащанетil lla застрахователната преN,lия ще се !Iзвърш1.1 на (IeTIIpll
l]alBпI;I BHocKtI. каго
пl]]]L]ага I]HocKil, ще се IIлати в срок о,t 30 (трилесст) I(alпен/lаl)ни днI,I. счлIталIо о,г,l.(атallа на BJl}I,]ilIIc в
cIi.IIal IIal зас'I1]ахователната полица. а с,lедващI,1те вI]оски lце са дъ.п)ItllN,rtt lIa
равни rttt,гсрвалlI t1.1 lto З
(Tplt) ittecella Ii всиrIки вI]оски ще бъдат предварl-tтелIIо ч.гочIIс[Iи за lодлI[Iата.
,{.9.IIрсrчrllята за доплащане по добавъка сс изчLIсJIявal прорtlllоtlilлнО на база броli
/llg1.1 ло I([-)ая
Ia lIз I }ltIal Ic Ia по,п lt llaTal I(ъм даl,ата I Ia влизане в слLпа на зас гl]ахова],еJIItото IIoI(ptl I Ilc по добаrвr,ttа.
,1

I

I

5. Условllя la lllltb.lHeHlle tta поDьчкаlа

llllсlцсд)раr а IIо изt}естяване на застраховате;lн l.t съблlтrtя вкJllочвtl:
5,l, Засr,llаховаIlият уве,I[оNIява съотве'I,н1.1тС .Д,ърлtавнлt оргаttи / МВР- поltсаlrнал полrtцлIя lt ,,цl./
}а нас l ыIBilIlc IIа засl,раховатслно събиt,ие,
5,2. Застраховаrlия уведомява Застрахова,геля до 72 часа (сr,гл, чл.206. ал,2 ЗК) о,|. vзIlilBtllle Ila

зас l l)а\t)l}ltl-елIlото сr,бlлт ис.

5.З.

l-iят пl]едставя на

лок),\{еIl гlI ,la
l]сгtlстраItIIя IIa застl]ахоl]аtелltото събитие. оплlсанtI в,гехничесI(ото пl]ед_rlо)I(ен ис tta Застраховаr,е,rtя:
_5,4, ЩеT'lrr'е се установяват чрез оl,Jlел LI опLIсапtIс от пl]еjlсl,авлIl,слrI rra Зас,граховатсля в
Зас'l1-1ахован

Зас,t 1:lа.чователя

Bctl.tKll необхоjtIl\ll.J

IIрllсъствlIсто на предсl авител на Застрахования,
5,5, РегlIс'rрlrраIIсто на застраховатеjlI.{ото събитлtе става в cpoI( до j работни /:lH It от датата на
ll|]ejlaBzlIIc IIа всlIч](и tlеобходими докумеIlти от Възлоlки,геля.
5,6, Определянето на размеl]а на застрахователI]ото обезщетеtlлtе clT Застрахова,t е,цrl сс
lI,]BT,l]luBit в cpoI(a посочен от участника в Техническото п]]0дложение.
5.7. I,Iзплirщалlето на застрахователIIото обезщетенлте ог ЗастраховатеjIя се rlзв},ршвat в cl]ol(a
lI()c0(IcII о-г \lчастнлII(, в Техttl.tческото пl]едло)кенLlе.

елят се задължава ,rla предоставлI tta Изпълнllте:lя rtссrбходltпtата rlн(lормirItltя зll
cI(]ll()l]Baltc IIа застраховката и при пеобходlлмост - консуjll,аltии и услов!Iя за rIзвl,ршваIIе на OI,_lIe, (Il
]il OIteIII(a llil l]IicKa или на настъпили щети.
6,2. l]r,злоrкителя1 се задължава да гIредос,лави lta Изпъllнtlтеля },слов}Irl за Itзв,ьl)швal[Iе tiа
()гjIсллI за оценка Ila I]астъпили щет1{.
6.З.ИЗПЫtttttтелят се ']адъл)кава да лIзго,гl]и докуN,IсIIт сыlъ]))I(аu( ttIr(lo1llraItrlя зtt 1laбoTllltlllt гс ll
СЛ}ЖlI Ie_IItIl-c llit -.Брике,lI" ЕА!. относно процедурliте. коrt,го трябва ,Ita с_rIсдват IIptl Bl,,jIItlI(BaHe IIа
зас,l l-]a\oBllTc,пllo събltr,ие. вклIоtIително и пl]и TaltoBa. l(oeTo IIс се реа]IIlзиI]а в ще-I-а. l(al(]-() JI cIlIIc ь]( с
(ltьlсl"t,п) a/tl]ecIl. на KotlTo да се IIзпратлI необхол1.1п,lата първонач2lлIIо lIHr]ltlllлlatlltяt. 7Ц,окуrtеtt гы да
бr,дс tl.tlобрен от, Вr,злоrttителll.
,
6.4. ['IЗпълIIителят се задължава да предава писNIени o,1 четIl Ila Въз,lltl;кll t еляt с]lсд !I,]ll!Lt2tJIc llal
IJcrIKo Tl]llNlecerllle ог срока на договорtt. Ile по-късно от l5 члIсло на N|ессца. следваlll тl]иNIесеt] I,1е1 о
(l, l , В'ь з.;lоrIсrlт

съдър)I(ащII llr,"rttta rrнформация oTItocHo:
. бРОЯ И l)аЗмСра на щеl'ите от IIачалото на договора- Kaкl,o и зal последно I о 1,1]}tI lccctltle:
. съот}Iошение на обците изплаl,ен!I обсзщетения. сIIряNIо платена,Iа lIl]еIIlIя:
. vстановен}I теIлденциll при щетиNlост,I,а с оглед IIа създаваlIс tla пl]ак,|,1.1t(а за по-добьр
бr,деtlt lсоlIт11олIла риска !1 съответно наNIаляваIIе на броя tt I)сзNlера на щстIIтсi

.
.

ll ]llltа,геtlи обезще ген1.1я:

IIl]ОГНО']Нtl Обезщетения (в процес на оIIеI{яваIIе разN.Iера IIа щета] а (

Iril зilс,гl]ilхова-I

цстllте)

1.1

с,ьо,1,1}с,гII()

troTo обе,зщетение)i
. РХЗNIе[] На възстановени от трети в}lновltи липа (ако иьта TaItltBa) обезrцегеttlтя,
6.5. l Io Iltlвсlд пllсмениге от.tети Възлолt}lте_[ят п,,оже да инtlI(rIира ]lrlскчсиоI{нll c]]cIItll с
e.,t

llьлIIlIтсля ,ia обсыItдаrlеr,о илr,
6.6,I,Iзпълttителят се задължава да предоставя в с]]ок до 2 (двс) се.ц]\{tlItll от пltсl\lсIIо
(ВI(.П IОЧIIТе_rl tlО чl]сз елеl(тронно писп,то/ип,tейл) поисl<ване отправено от Въз,lIоlIсиr с,ця [I
за сl|ецLа.пIIо
Il ll(|lltclllj l1,1 llc llI с раlлиtlен обхваt tlг горе )по]\|снаlия.
6,7, l'Iзttr,rlIllrтелят Ilя]\{а право да изllсква представяIIс IIа доI(\,п,,сIIтlI ILпtl jlil посlаt]rl Yсj|()вI]я ,]а
tI]IIъ"lIlсlltIе. I(O},ITo ня {аL отIIошение към факта tIa настъпванеl'о I]al зас]'ра\овalтсJI lIO I о ст,бпttlс lt,lllt
iiъNl \lc гаrIовяване],о }lat разп{ера на вреда,|,а. както и 'IaKIlBa. за I(OlITo Nto)I(e ,Ita се преI(сIIIr. tIC
clrщec I ByBal Ill]aBHa и]IlI t|аItтпчесttа пречка ,_ta бъдат изпъ;irtсни,
(l.[l. Прсди сI(лючваllе на J(оговора. ИзпълItителя.t.
дal пl)е/]ос.гarвII IlЗчерПаТе]'lен cIIllc-bI( с
,ItOKYNIeH ]}ITC Ko1.1To щс са необходимtt зzt добавянето на Ilовtlпрtlлсlбито иI\r)i щсство Kl,NI
,]ilc,]]I]axoBl(aтa (ако rIN|a
такива). като тазл1 лllltРорплацrtя IIяN,Iа ,Ila се tl,]псква за llрlлбавяIIе на
lJl\I},щec-l'l]OTo подле)кащо на автоN,lатиtIно llокритие за съответния застрахоI]а гслен пе|]иод,
(1.9. С плаttlа1-1ето на застрахователлIото обезщстенIiе. Изпъ,пнrr t
еrlят BC'I"bIltlil lJ lIpilBltIit IIа
Вт,з-цtllItllтсля сl)ец(у пр}Iчиниl еля на вредага до разi\{ера IIа платеllото обезLцстение. о.1.1сirзът tta
B-t, з:lоltttr,еля ог правirта NI}, срещу l,peтll лица ня]\lа сила спряпrо Изпълнп,lеля. Изп,l,л н trтсJIят tlc NIo;,Kc
Д|l О I l(at)I(e II']IIJIaIJ(aIIe Iia ЗаСТРаховате;t нО Обезцетенlrе поради отказ Ila В,ьзлоrttитеlIя от п|]ава la ]\l\,
сl]сщ\"l l)cTrI JIIIца.
6.I0, 14зl lr,'ttll птеляr' се съгласява. че няNlа да чпрап(IlяRzr правоIо crI Hzt |]сгl]ес cI]cIIlv
cjl)l)IilI le,]IlI lI ,цъщеl]}Irl (lирп,tлт на Възлоrrtитеllя.
6,1 l.
ИЗll'Ь-ЦlIИТеЛЯТ Се Зtlдължаtsа. пр}I отl(аз на liзплащане tlit шета !IJIи ]Ia не rIзllJIащаlIе JK)
ltl.-цIllrя ii l]азNIср. JLа прсдостави копие от еI(спертните сt,alIoBlIщa ,I tI|]oToI(oJIll lta база I(ollI() с
(] I l(llзilIIo обе,зt lleтcttrteTo (лLltи част от него).
I],]

б ]2. fltll tlBcl1-1-Lг сс

,}il,It,i,jI)I(clllIя

счLIта за IIзпълнен.

по него както следва:
Възложителя,г е !1зплатил в срок

когато

II обеN,I дъл)I(tiNIrl],е

засl l)alховаtслнlл

14зпълнителя'г е изплатил всиtIкtl обе]lце,Iенtlя IiO

съб,I I Ilя.
1

lIзl

I

b_IlI

I I

IjIlI

гal c}I

.
.
(l.

дветс cTl]aIIIJ са

п

I]c

гrlстl]1.1l]aн

п|-)е]\I}IIIi

tI засIраховаIсjIIIII

З,l-араllцията за tIзпълнение на договора сjIедва да е ва.лIiдн а l 2 пlccctta с,lед лIзти.IаIIе cl]oкil

liii.цогоl]()])а,

l4. Гаранция'l-а се освобоrItдава в сл} чай. tle и,]пълнLIтслят до l2 N.Iесеца от llpti кjIltlч BaIic
cl]Ol(il IIа застрахователния договор Llзплатил всиtп(Ii дъл)кипlII зас Iра\оватслlпt обезщетенrlя.
(l,

7. Блза за опDеделяне на застD:tховатслrlото обезщетенIlе
7. I. За лълготрайни lt кратltотрайни пlагериалнlл aKT}lBlt. за KoIiTo зас l l)ахователllllтat су\{а с
оIll]сдслсItal lta база .!възстановtiма cTolitIocT" на активите ( вttлtоч tгl с-пllо lI пl)и lIacTиtIHtT tl(eltl).
|]|lзIIср,ь,г IIа зас1l]ахователttото обезщетенrIе е l]aвeH на разл.Iе|]il IIа вредаl,а I(1]]\1 Jlеllя IIal IIастълваIlс
IIil ,lac I |)ilx()Ba гellltt'l го съблtтие. изtIис_[еtIа rIа база възстаtIовителllа cIoiiHucl llal aKTlIBat. де(llтн ttpirltir

cblJtilcIIO oIll)ejteJleIIltc IIа чл, 20З. ап. З от КЗ. lr без пр1.I.цагане Ila I(,]lауза ..пtlл зас t 1:lахсlвitI tс ". с
BIi,]lIotlcIIll l)atзходлI за извънреден труд ll доставI(rl. както ll всякакв1,I доп,ьjI llи гслI,ItI разходи. пl)I]сьll}rI
tla,'1eiitlocr-гa по възстановяваI{е Ila ак],лiвите. както и такива. възtIикII2lлtl в l]ез),лтаг на спазвalllе Ila
11o|)l\IilTIIBIIlI IIзIIсква}lllя. IItшожеliи от регу-цаторен орган иJllI ,I(]]угIi дър)I(авн1.1 органIi 11 HсTIIT\/цI l li.
7.2, Ако чвl)едените aKT}lBlI са }Iз_пезли от стандаl]тна упо,r,рсба lI не ]vога l ,ца бъдат заNlе}Iеl]II
с llc'1,lclбltlt о-t сыI(tlя вI:I,ц или според i\,ltIeI{иe IIa експеl]ти,ге tlit Въз,поiкт,t геltя lIc с }Il(oEIoN.llItIecl(II
OII]]ilB,ilill]() ,цar Оъдат поllравеIIлI. стойнос,гта. която се п|][lе ,Iа зar база tta riзчllслсIllIе Ilil
ЗilС I l]itxoI]aTcлHtlTcl обезrцетслrие. е тазl] на съврсл{енните aKl ljRrl с eKBIIBajIeH гtIII х а l]alI(Tel]IIc-tII I( l
1.I

I

,

lll:rгаtlе rla опцrrя
8.1. ЗаСТРаХОВаНетО lta новопрttдобrlтото IIрез I,o]lиrlalTa ипIчuIесIRо става п() ,цоI овоI]сII}I-1е
IIо IIо|]l"п(irта ,гарифни чllсла в зависLlмост от вl{да на иN,lущссltsоlо в pa\{Kli],e нa] I]l]елвtlдсtlalта
(lllllltЯ lt l]il]llcl] IIа jOoo ol стоЙността lla ]L)I овора.
[3.2, ЗаС ГllахОващият има право да възложи опцlIя в разN,Iер lla 30 % от cTol"IнocTl а lla
,ЦОГОВОl]а Зal lI1]еодоставяне IIа допълнителн1.1 услуги по застрtlховане 1,1,c[l]alIa на Зас грttховатс,.lrl. в
cjI\ (Iat["I Il' НеОбхОдrrпlост от застраховане на ttовс,lпридобитI I aкlIjl]ll. l(оито lloJlзBlt Ita го,цно IIp|lBIio
ocIlOBatIlIe lt коIIтО не е NtоглО да бъдitТ пl]едвидIi lt вкл}оtIеIl}I в пl]еjl]\{е,l al IIat [IilстояIllil I а
обttlсс,rвсIlа пор,ьчI(а1 Il за KoLI,l,o заплаща допълнIttелна преNIuя IIа Застрахоl;аr.еля.
8.З.опцr,lята се сч1,1та за възjlожеIIа. слел llзричllrt llllc]\leIIo уведоNlJIеIl!Iс tll c,ll]atJa IIl]
Зас-r1-1ахсlвапltrя jlo Застрахова,геля. което с-педва да бъде направеtltl Ilo Bl]eNIe на лсiiствllс lta
Jlог(lвоl]ll,
8.4, Писirtеното уведомле[Iие включва индrIвидуаJIизIiращ}I .LlaliIIIl за rtс.lвоtr;элtдобltt.иlс
altlttBrl (вrlД tIa tlN,tyщec],I]oTo. застрахователна cT,oГrllocT. покриг!l 1lпскове). II се }Iзго l l]rl Ii подпtIсвil
() I, .lIIt(e l о. I(OcTo отговаря за лIзпъJl tIението на
договоl]а от c,I l)allil rIa Зас,гlэitхсlващи:t,
8.5,Зас-грахова,гелят е длъжсн в срок до 5 каltеtlлttрtrll ,(нll от датаIа IIа уве,цоl\tяt]|Illс от
с I i]alla Ia Засr раховацl.tя да издаде застрахова,гелна полиIlа (добавък l(ъпI ocIIoBHa.I а ) за aKTI.IBI.1 гс Il
tll. ll 4, /J b,;llItlrN,laTa IIl]еп,tия по застраховка.I.а по опцIIяl.а сс опреjtелЯ в заI]rlсIl\Iосl Ot вtlдit IIа
lINIvIIIecll]()l'O И СЪОТВеТНОl'О Taprt(ltto чliсло I]редло)кеl]о от Зirс,г;lztхtlва гс.ля в IleIIt)BOIO
[l.

I},b

I

ll

l]

ej

t,]

]

о )ltc [I rl

е

8.6.За засr,рахОвките llo допълнително заявенalта опция cal съо,IRстIIо IIptlJIoжlIпItI
ос гаlI|i,пlI \/словлlя от настоящата техническа спсцификаIlrtя lI догово|]it,

9, 11rtстllукции. правилнl.iци- наредби

сJtсдва .ца сllilзва При llзlIълнение на дсйностите
о Кодекса гtа застраховаl]ето

.

I.,l

другИ

Bcll(Il(}.l

ttормil,Iиl]tItл доI(у]\Iен гrI. к()иго уч:lстIIlil(ъг

ЛруIrj пllилотоlпlи- деl:iстваш]rt в Рспублика Българl,тя

Hopl\,IaTrIBHrI локуNIеIIп]i

ИЗГоТВИЛ:
иван Мопев

Рьководrr,гел отдел,,Търговскп"

МЕТОДLIКА
.iд опрЕдЕлянЕ нА ико}Iом и tlвски нА ii-и

зг()д1-1 А ()q)EP,I-A

по пOръ.Iка с прсдпIег:
,,Засr,;rаховка на двIl)tillllо,l,о rl IlсдRII1+iIr}Iото IINI),шество rlа ,,Бplllte.,l" Е,.\Щ.lр", cr(лIorlB:lIIc IIil
IINI),rцccтBcrla ]ncTpltxoвKa,]a псрIIода 1(1.01.20l8 - I6.01.2019 I,." - pcr|l. Л} 1.13005/20l7 OIlllc

()l1еtlявirне,Itl lt кJlасирансто tta офертите. които отговаря,l rla обявсttитс от въ,]JIо)кIJ,IеJIrl
усJIоRl.IrI. сс
llзвlr])IIII]а lltr I<1lитсрий "оптlлп{а,.lно c,bo,I,HolUcп!le качество/цсrtа" IIplI поI(азarтс_ли. t|орпtирашIll
l(o]\,lI IJIеI(cI IatTil ошсrrка (It) с тежести както сле/:tвil:

I' t,ll{ctttcit
l( tlltclllca
l. Oltclltta

тсхническото прецло)I(L,llие Ilil ),частlIIIка. TelItecT З0
IIа цсновото преlUIо)кепис на участIIика, TelIcecr, 70 0/о

IIil

II1l

0%

l,cxHIItIecKoTo пред.пожеrlIlе (Т).

Mattct тпtlt;tllllя г брой то.tки. Koiiro едttll )частнItк пlo)I(e.rla лолуlпJ
()I(cIII(il. с 100 точкll. TerIcecr, в коNIплексната olteнKa З0 %,

по го,]tl llоказател в

ко]\tlI_IIс](сI]ага

()rtclIttaгar IIа гехIlllческото пl]едложение (Т) се rrзвъ1-1шва по cJleJ(Hl.I,tc TcxHIItlecK1.1 пс,кltзltтсit
-['1

t:

- C'lliltt,]it

оIIре.IlеJlяlIс Ita обезцетението по l]егистрLIl]ано зас,1,I)ах о вате,п н tt с,ьбllтltс с TciItecT 40 7о
обIllата TcxIlllIIccKa оцен Ita.
()ttСllяв:l сс срока за оIIределяl]с на обезrrtе генлlето по
регIlс,ц)rjI]ilIJо IIar зас1-1)а\оl}ilтслIlо c-t,бllltle
])c,:l_.ro)Kcl I о], KaI IдIIда-I,а, Сlrокът се посоtIва l.t }lзl!Iсрва в кalлеI |jlа|] FI ll /ItIiIL
()цt,ttl<аlа сс llз(lIiслява llo следIIата (lopMrylra:
o-t

I I

'Гr

=

TIt,,,,,

х40

Tt,,,

Т1",,,, - N,IИНИN{аЛеН ПРеДЛОЖеН СРОК За РеГИСТРИРаНе

'l',r,,

ПреДJIожеп оТ уЧастника срок за реl'истрира[Iе

Т1 - ('1lОК lla иЗплащане на застрахователното обезщетенllе с Tc)ltecT бО Оk от обшtа гir rexHlt.tecIta
cltteHKit. CptlIt-b,г се посочва и изlчlервal в ка.пеlfдарtlll дIilI считано от дата,Iа на представяIIе ltir
IJlicNIcIIa пl]е-IенI{I.iя. прIiдруп(еIrа с докумен,г}J,гс във връзка с лIастъпllJlоIо събrIтrте. посоченIi o-I
I,Iзл-l,.тIлI lt-t

еля в техIlиLIеското предложен1.1е.

()цсIlява се срока за изплащане на застрахова,|'елното обезш-lетеIIrIе пре]IложеLl rrl
Oцclllta,t а се I.1з(l}Iс_rlява llo следната форшrула:
'Г:

:

Г,л,,,,,

'I']\,|

учatстIIlII(а.

T2u,,u

'Г:,",

х60

- ПrllllИПtа_ГIеН ПРеДЛОЖеН СРОК За ИЗПЛаU{аНС
- преДJIожеII оТ УЧас'l'нItка срок за 1.1зплащане

ОбItIа r,схtлl.tческа

оllенка'Г: Tr

+

Т:

2. OltcHtcll IIil цсtIовото п|)сдло)кенпе (ц)
МаItСИП,rrutНtlяr'бllой точки. който един участIlик NIоже да поJlучи по този Ilоказател I] Koл,lп_rlel(clla га
oIlcIII(a. е 10() точки. TerKecT в комплексlIата оценка 70 0/о.

()tlенявir се Ipe/_tlloжclIaTa от ytIacTHIiKa цена - обца стойност (,застрttхователна пре\{ия) зil
llзllL_lllIeIltlc IIal поl]ъtlката по п редвI l/tel] llTe деI-IIIости в лева- без 2 0% .цаttък въl]хy зас] раховатслIIата
I

Il ]]сN.I

LLL

Olteнl<ara lla прсдложената цена (Ц) на ),частItика се изчислява по сJIелната с|lорп,lула:

I[

:

L[rrrrrr

х l00.където

Lbu
)l'rrrrrr - с \ItII] IIl\1ална га предложеIIа цена (застрахователна lIре]\,rrIя за съотве],на,Iа сlбособеltа позицrIя)
Цlч - е IlеIIага на съответния участник (застраховагеlI на преN.lия за съотве],tlага обособсIIа позIJцllr)
3. КопIплексrIа оценка на офертлtтс lla участIIпцIlте (К)
С)ценяваrне,ttl на o(lepTaTa Ila участника се l.tзчислява lta базата на коN,llлексна oltcllKa (К)_ KoJrIo сс
(lорпr нра Ilo сJlе.цната (DорNIула:

lt:(0,зO*т)+(0,70*ц)
l(-bll(e,] ():

-I-

е

ot(eItKa Ila технIiческото предло)I(ение

I( е otlcttKa Ila ценоl]оl,о предло)кение на участника
\'Iattclt ltitлlltlят брой на ,I,очките в коп{плексната оце[Iка

с l00

В'ГОРi IЯ ЗIIаI( С_Пе/l /:lеСеТИЧПаТа ЗаПеТilЯ

-r-.

Полученllят рсзу_ltтаl, се закl]ъг.[я Jo

.l. I(1r:riillo K.п:lcIIpalle rIa уrrilстнlIцIIте
l{paiiHclтo ](JIасиранс на участниците се извършва по брttя на гочкитс. lloлvtleHll оl, всск!1 },(IacTHl]Ii.
У.tасtttttttът с IIal"I- висок броii точкrr се класl|рх на пъ|]во N,|яс,го
I] слr'чай. tIe I(оNlIlлексните оценки на две и,Jlи повече офертлt са paBHll. ,Jal l IKoHoNl }I tlec Klt llitй-llзгtlj(llа
сс пl]IiеNlа газt-l оферта. в която се I]редлага наЙ-лIlлска шена. При условLIе. tle }l JlelIIITс са сднаI(l]lI сс
cl]al]IlrIBatT оцеl]к!Iте по 11оказателя с ltай-висока относитслна Te)Kec,l и сс lтзбIl;lа оdlерl,аrа с поб-'litгtlп рlIятна стойност ло този показате;r. В сrlучаli. че о(lерта,rа tlc N,lоже да се OtIpejlc_rlrl I]o т(]зIi |]ert.
iiсlлlIIсItя-t,а lII)ове)I(да публлtчно lIсребиri за определяне H:t изпъ,{IIитеJI i\{e)KJl\, I(лarc Ii l]aн lt.l e l{il п L]]l]()
лtястtl o(lep I ll.

ИЗГоТItИ"Ц:

()БрАзпIl Il!!

оФЕртА
зА

УLIАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАI IE I IA ОФI]РТИ
/](): ..lil)ИI{I:JI"

ЕА! -

обл. Стара Загора. гр. Гълъбово - Извr,п града. п,к. 6280

OI-:

Y,lnc

l tlttt<:

СедluI;Itцс ll ailll]cc IIа управ_llсtl}lе:

},I}А)I(лЕми

госпожи

и господА,

Заяtзяваплс. (Ie )I(е,пае]v Да уtIастваме в открита,|,а
tlбtllсс,lвегllI'lе IIоръ.Iк}I чрез обява за събrtраItс lra ос]lерr,и

от l]ac обttlес.гl]е[Iа llорьчкtl по Зaltrltlit ,за
с прсдNIет: ,,Зас,грахоrrкir Ilil двIIrкIIilt0,1о II
tl ёl lI}II'KII пl0'I'о Il]lt),rцccTI]o Ira ,,БрIlке.п" ЕА!
чрез ск.цlочваIIе на IriuyщecTBetlil застрахоl]ltil ]il
iIсрIIода l6.01.20l8 - l(1.01.2019 г." - рсф.м l43005/2017 ОПпс, каl,О подава]\lс odlelltzt llptt усJIоI]1.1ята.

обявсlttl в обявага lI прrI-rlо)кеIIIIята къNI нея. публикуван1.1 в про(lила на к).пуваrIа. lI пl]IтстI] о,г

Halc.

liад r,lITcaBarte се да спазtsа]\Iе всlltIки ус-цовия на въз,l1оI(tl ге,]IrI. п()соtlсII1.1 в обlltзillа lt
lC\IIliчCcl(ltl,a спсцлtt|lп l<аl lия. KotIlo сс отнася1 ,1о лIзпълнеIIlIсто }Ia lIорl)чI(аl.а" tз с-пучай Lle c1,1l{ll1a IlIl
il l,,,1c B-l,з_ilclrttсt lа.
/{cIt,lta1lltllaпte. tle cN,Ie съгJIасни с ltла\/зитс Ila IIр1.1ло)l(енrlя просI(l l]iI договоl]. пчблllк\'lзаtt в
ll1ltlt|lt Lпa Ila I(\,IlvBaLla.

II1llt rtзпr,llllсtIlrето на обцествеIIата поl),ьtII(а lIялIа да лолзваNlе IlодlIзIrьл I IlITc,l lI. IIJIII
(ollt

ll

l. ....,..,,...,,.......,.,
I

t

t

ос

[с по"лзва bte сJIсднIlте подизпълн lll,слtл

Iol]l)(Il(a,l,a. Ktli.iTo

111lTt:ttllltctto
11l)it,l(),)k,It_1l() L,a

(HartпleHoBaн}Ie

це се

t t.it

t

о ttt о о с tlt а

в

tt)

:

на подизпълн

II,I.с.IIя.

ЕИК. ви:r tla jlciittttcllllc.

възлоlltлl).

Ви представяМе

J(оказателс,l,вО за поет!гIе от подIiз lll,JI
c1,?_ttl(,Ile llпt tюdttзltl,.ltt ttпtе. t)

прlLlu.l(t r)cK.lttptttlttst з0

Il

,Itс,па IIа

tIТеЛЛ ЗаДl,Л)IiеIlllя l/(ri() с

9

ГIllttсшlапlе срокът на валлIдIIос]' на нашата clr]lepr,:r да бъде 5 мIссеца. счllтttlIо оr.tс;litйllltя

:]а

c1-1olt

поr{ава| Ic tta o(lepTrt.

В с,rIr,.tай- че бтrtспI определени за }IзIlълIIIIтсл. IIpll IIодпl]сваIlс ila /цоl OBopar ще Ill]cдcl-alI]Il]\l
IIlllcl(\c\lItle JoI(\\Ic}1,1 ll за лиllса на обсtоягелсгв",l" Itcl чл.5.1. a:l,l. т.1-5 ll 7 от ЗоIl посоtIенtI l]

обя BaTir,

l. П;rtt.,ttlilcclIo BlI ltрсдставrlпIс слсднIll,е докупtеII,t,ll, II.]IIскваIIII 0т l}l,]. Iо?кIIт,е"rrя lr обяIвrlr.ir,
o,III()cII0 cLoTBcl,c I,RIrcTo IlII с IlзIIскванIlllта IIа въ]Jlо)I{IIт.е.пя:
1. f(ск-,rараlllrЯ ltcl чл, 54. ал. 1- т. l. 2 и 7 от ЗоП по пl]tlло)I(е}I обllазец.
2. ,Щеttllаllаl lrlя по ч,п. 54. ал. l. r,. З-5 от ЗОП по прило)I(еtI обl]азец.
З flсl<ltараlltIя lto чл. 3 lt чl1.5. ал. j ог З;tкоltа ,за lt I(OIloi\I1,Itlec KIlTc ll (lllHirllcclBllTe (]IlI..l[tiсIIля с
.,lI]\;IicclBatIa. l]el IlcT|_]rтpaHlt I] Iоl]исд}Iкllии с преr]lерен ttlален даIILчсIl l]e)I(1,1NI- св,LрзаlllI с тях JllIIta II
lctllttlc jleiicT,Btt I елtt1,I собс,I-всltttци Ilo прпло)I(ен ()бI)lзец,
,l. Деli: tallltl lllя за сьгJасие ог подIлзпъJItIитсл (al(o е llI]1,Iло)I(IlNIo се п]]I]Jlal :l jlcl(,llallirl1llя)
,]а1
-5, Де tt:la1,1:lltltя по чл.6. ап. 2 от Закона
tIepKtI'Ie среlц\ 1.1зllIII)аIlс Ila IIill)ll IIО lll]'lrlO)KcII обllitзсrl
'3atlepeltcl
6,
l(опие IIа ваJlидеIt Лrlrlенз за извьршване tIa зас гра\овilтеJlIIа дсI-Iносl. tIздадеlI Qlt

liol,tllcttrlгa ltcl (lrtltattcoB наllзор. от KoiiTo е Blt,,ttlo. че YIIастIIlII(ъ,г tlNla праl]о да cK_iIlo(IBa съоIвстIlt]я
вrIд зас,граховка_

7. f]еклаllацtrя гlо чл. l01 . ал. l

l от ЗОП

8. flot<r,lIeIITlI за поети от трети лlIца задължения (прrIлагirI сс ако

\ IIас,гн ll l( I)l, се IIозоI]ава ]la
I|lIllll,eTa па TPeTll лrIца).
9. ('ПtrСЫt На \'СЛ\'ГИ. }lДеIIтиаlн[I или сходнt{ с предN,lе,Iа на поръчката. пl]ид|-))теII a
1,лоa,rоо"l-r",,r,",rn
-Iобlltl ltзltьлttсние. KoI,ITo съдьр>t(аr стойttостта. даIста. на която е lIриклюtIиJlо lIзпъJIненtIсто. i\{ястото.
BtT.ll ll обсlrur. KaKIo и даJItI с изпълнсIIо в с,ьответствие с IlOpN Ia гивtIlIте llз],IсI(ванtlя - tlo llрIlл())I(сrI
обllазеtt.
I(:ll

l l. Terlll1.1ccKo IIрсдложеIIIlе
2,I. f(оltl,пIен l зit чII'ьлIIомоIцаRаIIе. когато лlIllето. което llодilва

IIа \:IIас

2.J,

I Il l

li(al

П 1lс,rло;Itt,II

ис за tiзпълнение I]a tlоръчкага в

съо,|,встствlIе

IIзIlсI(вilIJIlя llil възло)I(llтеля - съгласно приJIо)кеIIия образсч.

l,З,

trt]lс;lта,га. IIс

с

с

]al(OIIlIlIя-l, II]lc_]c]all]tIc

,l,exIItI(IecI(}ll'c

cпelttt(llltrarltttl

cil спа]еtItI задьлженtlя]д. свързаJIи с

lI I. L(erlorro прсд.IIожсIIIlе

З,l, I [clltlBtl
IV. ОпlIс

,|[ir

II

])с,цло)ке

tI

rle съгласIIо прlлложен1,1я об;lтзеr1,

lr2l доI(уNrеIlтIrТе,

съдържащп се в опаковката, Il0дпIlсан от участIIIIка.

ra:

llo.1ttltc:

( l

l,|l( l l

tt

по чл.З9. ал.3. т.1 буква..,rt" сlт ПравилIlика ]а пl]и,цirl illle на ЗоП. че IIрII 1.1зlотвяIIс IIlt
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ДЕКЛАРИРАМ:
(' ltacltlлlt(eltl ,цекJlар}Iра,I. че през IIосJIедIIиl,е

I
|]1.I годtlrl}I. cllll]aH() о,]] дz1,1аlа llil Il()/TtzlBilIit- l]ll
trl|lc1l-tatil. cNIe lIзпъJIнилlI следнитс услуI1.1. Iлден,г}lчIIIl }Lпи сходIIII с IIl]едNIета IIа по|],ьLIl(аIal:

описание на
ус.пугата: вид и обем

л!

Стойност,
лв без

1

l

Щ!С

!ата

rrа

кояrо

е

ПРИКjIЮЧtiЛО

изпълнението

Място tla изпълнеIIие
(ttаиtuенованrtе. адрес)
4

За посtl,tеltltтеВ ,габлlrца,l а чслугLl. !1зпълнеllи от нас. което сit Ilден'Itlчlll{ иJlll схоjlни с IIl]е.ц\lсl а Iia
обll1сстllсttа l il порьчка. прилагаме и следнлi,гс доказатслстI]а по ч,ц.64. ал.l. т,2 от ЗоIl \ .lloc,гOl]epcl IlЯ ]а добрО изпълнение. които съдържат cToiiHocTTa.
даIтат1. нд l(ол Io с пl-}li li- IIочII_IIо
II]пl,_iIllcIl tIе,го. ]\Iясто'го. вtlда lT обема. l(aKTo Il дали е лiзtJl,лнеllо в с-ьо,Iветсl'l}ис с HOl]1\lit].IIBIIIlгc
I

II

]Ilc

I(

I]aIIIL,I:

].,,,,....

].,.,,.....,,,...,...,,...
И,звссr,trа

]\l1,1

с oTI,oBol]HocTTa по rlл,

3lЗ от FIаltазателIIия l(одскс

за посочва1IIе на IicBcpHl1 j(aIIHtI.

fla,l,a:
lJtlдItl.tc:

(tt.tte tt rfпr lttt ttut)

]l

оБрАзЕIl!ll

твхни tIECKo прЕдлояtвниЕ
() г:

ll1,IК/БУЛС'I'А'Г:
TeJl.:

.,....,,,...,

(HaltvcttoBaHlle на \ час |HIIKa

. фаttс:

.,.......,,

l

с-пlаil: ,......,.,.

Ii ЬПl cx|lcpT а За ]з ь']лагаIiе на обцествена I Iоръчка .Ipeз обява за събrl1:lаttс Ira o(lep r tt с t]l]едl\,Iе I:
,,lllrc t ;r:txollltlr IIil llt]IlжIlпIo,Io II llсдвllжllNIото IINt\,пtес,rво lIa ,,БрlIrсе.п" EAl( чрсз cK.IlIoчB:lIlc
IIп lIrl(cc I,ItcI la j:rcr paxoBl(a за IlерIlода 1б.01.20l8
16.01.20l9 г." - pcl|l. ЛЪ I.1З005/20l7 оПllс

-

уIiд}ItдЕмL{

llil

ддми и господд,

С IIасгояrцото IlрсдставяDlс IIаIlIе,го l.cxнlrtlecкo Пре/lJloжеtlIIе .]1l II]IIb.IIIc}IIre lIa поl]LtlI(а с
пl)сjl]\lе I : ,,ЗircTlrirxoBKa на двIlжltмотО II lIедвIl?кIrNIоl,о lliuYIцec,1,I}o lIa ,,Б;rllltс.п" Едд ,I|)cr

cK.цIolIliilIIc IIil IINl\lIIlccTBeHa lacTpaxoвlсa ]2l IIерIIода l6.01.20ltl

Il

- l6.01.2019 г.''

Пllе.tt-rtоrкението за изпълнение lla поръчката съд,ьl)жа едIlrI Bal]lIaltT .ru u.r,,u-цrr""rr". съгласIIо
]IIсl(]]аIIlIята tla !окчментация,],а за участис,

flekrlapl,tpaпre. че сме 3апознати

обtцес твена пор,ьчка,

с изискванията lr усJlовtIята за учас]l]е в обltвсllата ol lJllc

Съгласлtи сп{е с поставенлtте от Вас чслов}lя и гII приеNIаN,Iе бсз възраlttсtIrlя.
Ако бъдсN{ избрани за Изпълнитсл на Ilоръчката. LIзпълнеI{I,Iсто tlte бъде в пъjlн0 съответсiвtIе
с'['ехrtltчсстtата сllециtilикация И УсJlовия за изпълнение на llоръчката,
flек,паllиllапtе. rle llриемап{С условията в кJlа\,зtIте на проекlа IIа логовор.

I

l De,,Ulorttetl rl,ге от нас ус,повия са I<aKTo следва:

l.

lI(c lIзвършrlN,I l,IN{ylltecTBeHa застраховка. покриваща рискове от заt.лбrt. пttврсдlt ll/ltли
]]ilзIIосI(tI. ]ll)яко IIричIIнели от пожар. експJIозии- СВJIаЧlllIlа lI
бедствrlя LI al]al)].III llil
IINI\:ществотО на..Брикел". rp. Гъл'ьбово. на сграllц. Nlam}llIll. съоръ)l(еFI1,Iя
'lр),г}I и обоllл.дваtlе- c]OIIaIIcI(ll
IIilBeIIIal]. l]irзходII за придобиване на j]МА. траIlспорl,нrI средстRа. IIl)одук]tllя lI cItlI(II- IIa-tc]]IIa_IlIJII
,]alпасIl II
д1l. Застраховката ще отговаря па llзискваItrlята на Ко,цеltсл за зас-lрarхованеl о II BclItlI(II
.ill-}Jri

II

съоl,носиNllJ IIорNIативни актове. като II0I(pIlBa с"rIедlIIIте pticKoBe:

l.
7.

4.
5

6.
7.

3.
9,
i ().
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ВlIл на aKTrrBa

.]\'!r

l

изискванлt от
възложитеJlя покрл1,1,и
рисItове

Сгllади- lrllсталаtIи и и съоръжения
/недвIIлtиьtо lIMyUIeсTBO/
МIilltlttн и. оборудванс
Iiо;rlп ltlr

.+

r,1:llt1.1

cI]cl

7
lJ
()

l()

.2лз.4.5.6.7.8.9.1 0

l

.2.з.4.5.6.7.8.9.1 0

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

eN,lII

,Irоl]ъжсIlия

l

lpc,,l;lal,attll о I ччас-I IILll(,l
llOI(l]lt I tI I]}lcl((ll}e

0

1.2.j.4.5.6.7.[J.9. 1 ()
l .2. j.4.5.6.7.8.9.1 0

[)t]llIc обзавеlrс.ltане
6

1

I

l)llзхоittt за прлtдобиваIrс на ДМА
TpaI Iспсlltтtt rt средства без автоп,rобtrли
I1lолуtturtя

1.2.j.4._5.6.7.8.9.1 0
1

.2.j.4.5.6.7.8.9.

l ()

1

.2.з.4.5.6.7.8.9.

l0

1.2.з.4.5.6.7.8.9.1 0

l(lI(II

N4аl,ерлlалttи заltаслt

1

.2.j.4.5.6.7.8.9.1 0

2. Прltелrаьtс услов1.Iята на Възложителя:
. Пlltl тtсобходиNIос,|, от,лобавяне на иNIущество (rtc пtrдлсrI<аtцо IIа aB,Ioi\Iatll(IIIo зilcI|]il\oBilIIe) I]o
]]l]e}Ie на зilстраховатеJIн ия договор. да издадеilI !обавък кl,пt деijствttulата в NlL}NlellTlt Зacll,1axLlBitte,ttla

lIоJIица. въз осtlова на писмено LlcKaHe от Възлоrкителя. Застрахсlватсл l toTo поI(l]tlllte l].пIl,]а в cl1_1ll в
I.] дсlIя сIIецIлално указани в добавъка tl приклюtIва в деня и часа предваритслIIо посоIIеIIи в
]lо-цI]цата за ttllal'1 tla зас,грахователния договоl] (освен в слуlrаt{те. в KollTo зacl paxoBal,eJIHOTo поI(рtIтlIе

tlaca

за .,la,llell(1,I1] ll},IvmccTвo трябва да се lIрекраrи п;lелtдевремеIlIlо

).

('ltliilltlcr-гa на всеки добавък Lце се опреJiеля на база застрахователFtатх cTotilltlcT за съотвстIllIя
tttlB tlбсltт lt l lенообразуваците елементи 11 Nlетодо]Iогиr{. зало)кени в ot|lepTaTa на I.iзлълtlII Iе,r]я II в

\

с,[()вlIята Ila засl l]ахователния договор,

. Задr,ллсавалlе се Jta предаваN{е писNIенлI отчети IIal Въ:rлоrкителя слсд lIзт}IчаIlе tla всяI(о
I
l]llNlecetп.le от cI]oKa Ila договора. не по-l(ъсно от l5 чlrсло I]a NIесеца. следвац TpllNIcce(IIl с tо
cb,llbl])I(irщII пълна lIнtрорлrация относно:

бllоя rr размера на щетите от началото на догово]]а. KilKTo II зal послсдIIото TpIlпIccelIIIc:
сl)отношеIIие на общите изплzlтеIlи обезщетения. спряNlо l]латсIIата прсNIия: ) с-г:lIlовсI lll
IeH,ItetlItItIl IIl]lI щетлINIостта с оглед на създаваllе Ila прак1,1-Iки за lIo- ,Itоб],р бьдсtlt tiоtl гlltl:l Ila l]исI(а l]
с,I)(]гвегIlо IIа]!Iаляване Ita броя и размера l,Ia цетите: 1.1зllJIатени обезIцеlен1.1я:
п|]огI]оз[Iи обезщетения (в прочес на оценяване разN,lеl]а на щета,l,а (щетите) tI съо]всгIIо
lIa застрtlхова,tе:Iно,I-о обезrцеr,ение):
размср IIа възстЕtIlовеI.Iи от трети виновни лица (пко ll]\|a lal(llRa) tlбс з ttlcTclt tlя.
lI1lliebraпle да ytlacTвaмe в дискусионtIи срещлI. IiIlицииранtI от въ ]JIо)Ittп е-llя. IIо llol]o]l
обсыItдаrlсто IIа плIсIuеIlите му oTIIeTIl.
Задъллtirвамс се да предоставим в срок до 2 (две) седN{ицrI от писN{ено (Btc;l кlчlrге_п Htl .tрез
cJIcIiTpoI]IIo пrтспло/имсйл) поискваFIе отправеI]о от Възлолtитсля и за спсциално llзготвеIIlл o,]tle[tt с
l]аз_lrl.IlIеII обхват от гоI]е упоNIеIIатия.
IIямаме право да лIзискваN{е представяlIе IIа докуNIеIl,t}t tIJll.I да постtlвя )словия за IIзпIrлIIсII}Iс.
l(oI1To ня]\1аI о,гноUJение към ()акта на настъпваIIето lla застl]ахователIlото събtлтrtе llли I(IrI\,I
) cIilIIOt}rlBilIIcгo lIa размера на вреда,га. какl,о и TaKtIBa. за коIJ,го N{o)I(e да се II|)еценll. че съIIlес],I]Yвil
пl]авн{l IlлlI (laltTtr.IecKa пречка да бъда,г изпълненrl.
11реди сttлючване lla договора. ще предостав1.1]\,t изtIерrIаIеJIен clllIc,bK с ltol(yN,|eHl-и,I,e l(OlI-I() Illc
cll ttеобходllп,Ilл зit дсlбавянето на новопрtiдобито 1.IN.tущество к,ьN,1 застраховкаr,а (ако rtпla r,аItоtза). Ita,l,tl
га,зtt rlrI(ltlрпrаt1l.iя [Iяма
покl]}.l

lla се I,Iзисква

,за прибавяIlе I{a I{N,IyшtecтBoTo подлеI(ащо IIа автоNIатtIIII

I()

гllс за съо l-ве],ния застрахователен перLIод,

lj

('

I

Ii]l

t1_1altllпlcTo на ]астрахователно-l,о обезrцстеIIIIе. ще вс1,1,п1,INI в lIl)ilBaTir Ila В bз_iloittll t,с.rlя c|-lclllr
Iч]IIlIIтс]]я на tsl)ел:lта до разN4ера на п"lrатеното обезшtстснtlе. ()тltазъ-t tla l]т,злоlItII,tеltя ()I IillaBil-]'a

}Iv cl]ctlly,IрегII .lILца няIlа сliла спряNlо нас, !екларttрirлlс. IIс не NlO)Iic да OlI(a)KcNl tl Jl l] lltII(2tIlc ]lll
]ilc I |)ilх()вalтелIIо обезu]стение 1lоради отказ на ВъзлоlкlIте_rtя от права,I.:l ]\I\ сl]сщJ] I.1)сти л[Iла,
.]а;tr,лlltаваirtе се. прлI отказ на изплащане на ulcTa l1.1ll на IIс Iiзплаrr(аI]с до пълния ii
разпtер.,,1а
I]l]e.locIIIBIINI l(опllе о,Г скспертните стаlIовища li протоколIl на база ltortl о с отказано обезщстенllето

(lLil]I .Iac,t or- Het,o).

("ы,-ltасtrll сме !оговорът да се счliтil за нзпълнен. когато li лвстс с 1.1)ани са изп,ь,llIIlljllI
]i]Jll]л)IicIIil'l гal си по llего l(aкTo следва:
l]ЪЗ,Цtlltt}ll'еJlят е изплатил в cpol( rl обеN,l дължtlмиl,е зпстрахова,Iе.ilI I препIиIl:
I,I зltr,lll l rIтелят е tlзплатIiл всtIчки обезщетения ло
]]сгIIст|)l ра tI }I застl]ахоt]ilтсjlтlи сL,бlt,ltlя.
Сьгласtlll c]\le за дълготраiiнlt lI KpaTKoтlla!"IIIII \{a],epllzUIH I-I aкTllBlt- за I(OIIT() ]асl I]аховllтелr]а til
с\ l\la с ()пl]еде]lеltlt ttа база ..възстановиN,lа стойност" на al(,l,tiBIITC (вI<лltlч1,1тс-,ttlо tI IIpll чilcTlItIHII II{cIII ).
Irаз\lсl]ы, lIa ]ас 1-1]:lховате,пното обезщеr,ение да е равен на разN{ера на в|]едата Kb]\I i(сIIя на насt,l,п]}аIIе
I]a ]асl l]itxoBa'l e,illloTo събltтие. tIзчислена tra база в,ьзс t ановителна стойItос'г FIa aI(l,tIBzl.()llpe,r(eJ]eIIIIc Ilil
,I:I.]0]. ал. _-] ог I(З- rt без Irрилагане на клауза..под зacTpaxoBatte". с вlt,пlоченlI
разходлl ]а !IзвLI]l]ejteII
IIl\_l tl .-locIilBKli. Kalсo ll всrlкаltви ]lопълtlliтелнtl разходII. пI)Ilсl,шIl на,,teiittocTTlt llо възстаноl]rlване
Ita ilI(1'llI]IIlc. l(aK]o !l такива. възtl}lкналl.i в резул'Iаl IIit спа]вiIIlе на lIOI]NIaTIII]HII IIзI]сI(в|lIllIя.
IIi1,]lO)IicI]II 0] рег\iJIalторен орган илI.1 другti държавIl!1 органrI и IIIlcTпT\:IlIlrI. Alto _r,t;llелснllте aI( гIIRII cit
IIз-,lс,]_пII OI с [atllдартна употреба и Ile п{огат Jla бъдат заN,lенеIIи с tltl,,tttбttlt ог cblIцIrI вIIд IIJII cI]()l]c...l
\IIIctIIIe IIl] cIicпeI]TIil,e Irtl Въ,злоrtсllтеля не е lIKorloN,llltlccKlI оIl|]авлillIо ,lla бr,дат IlопраDсIIlI.
сгойltс,lсгга. I(оято се прлIеN{а за база на rtз.tислсIIие на зiIстраховатслIIоr о обезцстенrtе. i тазlt ltlt
съl]l]сNlенн1.1,1 е :lKTIIBLI с еItвивалеllтнtI характеl]Iiс,гиклI.
I I

I

З. /-[cK,rapиllairle. чс ако б,ьлепl определени за Изtlълlr}llс;l IIil IIоl]ыII(ага щс ti]l]bI]шllNl
lINlvtttec l,Rото.

обекг на застраховката. съгласн(') tIзIIскваниятil Ila Възлоlttttте:tя.

()]

]Iсд IIll

J. C;loK rlil

II,Jпъ.пIIенIlе lIir договора: ЗастрахсrватслнлIят доl oBOl] се склIоtIва за срок оГ е_цIIll г().-lllIIil.
l].IIl]il в crlJla or, 1(1,0l 2018г. rl е със срок на деiiствttе до lIзI]l,лIIен[]с llll BcLIttI(II поетrI ог ('rpaltttlc
]:1_1b_]J)I(c'IIIlя псl lol'tlBopa, !еiiствието IIа договора се зalлазва ilo lIзTltLIllIlc Hal cl]oI(at IIа ск.lIочена,lаl
]ас l ]lа\овalтелllа llоллlца..
Зll:tыl;Iсавапlс се /{:l rlздадеN,t годлIшни застрахователIIII IIo.]l}iIlII. I(ollIo са IIерir,]лсJIна 1lacт от cI(JllO(lcIIIIя

f(lг(]воl) Ilo l]e/l(a tI услов}Iя,l,а в него, Заст;lахователtlата IIолItца пtе бъде ll,здzцена ll tll)едсlitвсIIа IIа
вLз.lо)IiIIтеJlя нс по-къс}lо от 5 (пет) календаI)ни дIIи пред!l IIatlalцHaTil дата Htt застрахоlJit I e.]IeH IIcl)IIo.1.
('bl,,,litctltt спlе Заст;lахова,tслIIата lIолиJlа (II съотвстно засl,рalхова,l елIl(l гtl

ll1-1l<рll,гrlе) ,rla в.IIезIlе l] cIl,rla

е II(],1(I]pIcaHa }I от двете c't,ptlItli. о], ,цеIIя. lIaca }I l\IIIHvl'aTa ]],]PliLltIo \:поi\IсlIатII 1} IIllcl\lcIIo
ве]l()\lлсIIllе. ог страна lIa възло)кIlтслЯ СJiеД полуtIено такова от c-I|]aHir IIal ]I]IlьлllIrге,,Iя. (Ic е
II,JRl,ршII]l BclI(II(II IIроItедуl]лI за ]{здаването IIа поJIиIlата. бе,з Jttl се взеNIal предвll,it плащаIIсто Ila llя,rlalта
']ilc l'l)a\OBaTe] lI Ia премtlя и,ли на IIървата вноска от нея
прII l]азсl)оtlсно IlлащаIIе.
cJIc,]l Kal.o

\

Сьг,тасtlll cirrc ЗастраховатеJIната полица да се прскратI1 с !IзтиLIанс на срока. за t<oriTo е склl(]tIеrIа.
I(llI(l'O II l] c"Ily(latlTe. ПРеДВllДеНИ В КЗ И в слуtlаrlте предви,llсIIII в JlоговоI]а зit възJIагаltе Hil I]оръчкаIа.
l Ipll ltрсдсlltlчtIО прекратяване IJa договора. се задъл}каваNIе да възсl.itl IoBLl \I tlil въ,}.]Iо)I(Ll l eJlrl
|]азjIIIка I aI
\lС)IiД\ ltЯ.rIаI1l ЗаПЛа'IеIIalта премия lI пl]еN{ията за IIзползваtIатal час,I от пеI]Llода IIa зас tpaxoI]tl I с.rllItIя
.IlоговоI). tIJ(lIlcлeНa ll |)опорц1{оналIIо на база З65 лни. IiaNIfulellal с tIзII..IаlсlIIi lI .l,],JI)I(tI\Iи сrбезшtеlсllltя.
ЛеItlIа|ltI lliure. че trри лtзпъ.ltIlсrrие на

lrоръ!дq]цi

- [I{егrIтс пlе се чстановяват чрез оглед и опllсанtlе

от представIl геJIrI на Заст11ахоtза,rеllя tз
пi)liс ьс гI]tlсто на l Iредстав1lте,,l на Зас,грахования. за което сс със,гаI]я проlоко.q. IIодписан ог дRсIе
cT,[]aIIlI.

-

I)сгl t c,t,1-1ll1litt

tcTo на застраховатеJII loTo съблtтl,tе tlle става

в

cl)oк до З работllll дIIII o,I,/lit,IaTa lla
l.+

],lle.ItaRalIlc IIil RctitlI(ll необходIлIuи докумен,I1,I от Възложllтс-rlя.

5.

Cport за оll|]еделяне на обезщстсllиегt) гlо
,

о',

I)еI,I

lcTplll]allo застраховalтс,цtlсl събrt гие

/...........,.,.......,...,кtulендарни дпи.

]]:,: ]1 ]:]ll]::*1:: :1

:T:#H:;fi" ii;,,*-"вател}Iото

cl,бrtTttc:

,l|сlсларIl1-1аьlе. IIс прrI разлиtlttя N4ежду ltлаузите в догоRора lT общrIте
ва)кат I(JIttyзrll с IIа договора и настоящата техническа спецrtt|lIIкаl llrя.

|-al:lattltt1-1alre.
l tlllc,clI

l

tle cNIe в състояIlllе да

lI

чс,[овия в зalстрахо Bкatl it. IIte

]пълнип,{ Ka(IecTBeHo поръt]I(а,га

в пъ.[IIо съотRстствIlе

с

tttcaHaTa odlcpтa.

IIb,rlrlt,lпltlttlHoл уIIълноi\{ощаващо лицето. подп}лсваIltо l lред.IIоженrlе
слl.tlй. че ||е е з1l(оllен ] I ре;]ставrlтел.

tо на Y.tacTltltKit

}I ця]lага

cB1,1)}alla с llего доI(ч\{еIlтацlt я. в

езаконен представlIте-,I
2. ,J{clc,lallal1llя ltt,l ч;I.39. ал.З. т.1 буква..,rС'ог Правtt.ltнлIка ,]а пl]llлагане на З()П. tle п|]I1 I.1зготвrI]Iс Iii]
ilt|lc1,1,1irla са сllilзенli ]адъ-ц)I(енията. свързанIi с данъци rl ослIгуровки. ()пазвalне II|l околIIата cpc/,la]a](llllJl2l lIa ]астост-га lI условията на т|]у,ц,
i I i1lol tc.,1r,1-1a п(] liзвестяване на застраховатслItlI съблtтлlя - ll1ltt_rtolrcettt.re Лч1.
J. I{,зчс1lItа,t елен спliсък с докуNtентrI. образчлl- dlсlрмуля1llr. cll,il,b|))l(0I { инt|ltrllпIаrtlIlя }il
c,]I\,)I{I1-l,e,rllll,e rta ..Бllrlксл'' ЕА!,. oTtIocllo п]]оIlедурIrте. ttсlrttо-tlrябвir,ца cJlejlBal IIl)и t]bзIIIlliBaIIc IIа
засl,l]ахова,l,е-qно събItтлtе. вl(,IIочIiтелIIо rI при TaKoBal. t(OelO не се l)еа,]]llзr]l]а в ItLeIa - ПlltIlтоrIсен l Ic
N! 2.
5 ('пttc,t,lt c.rIlIIla за KoIlTalKT - електронни а,цреси (иitleli-lI)- tIa I(ои,l,о да се lI ]lIpaTI.I Ilеобходllпlата
пl)l]BollalllljlFIo tlнl|lt,lllп,Iаt(лlя и локуi\{ентите - ПрилоiItеrIпе Nл3,
(l, lllltlltc.lt}llir ll 1,1рав!lла за разгJIе)кдане на възра)IIеIJI.1я lt ;Itалби. постl,пI.Iлп от Въз,поlltttтслll Jабс,лсrtсtс:t: прелст2rвя сс салIо ако това,rlице не

I

I

I1ltt.,Itl;I;cItlle

7

Др\

Nl

1,1I ,rtOI(}]i\IeH,I1.1

YIl t,,rttttltttlttleIt

|ir

4,
и JlоI(азат,елства Ilo преценI(а на ytIacTIII]Ka

.rta по,LIпиIпе

нас],ояlIlото прелjIожеIIIlе е:

t,a:

llil.,ltlllc:

(tlble rl l|lамлI-rrtя)

1_5

дЕкллрАциrl
по tI.п.з9, аJ.з, T.l бr,Iсва,,д" or,ПllaBt1.lllltllt:l ]il

./

(tt_

lуl Irl.,tlI llcltI

I

tI

я t /it

t

tl

ptt;I2ll,ilIlc lla

ЗОП

а

ДЕКЛАРИРАМ:
I1llr

I

ll,з t,tl l,Bll

lle на офертата са спазе]lи задъ,rlжеIIията. свъl),]анrl с

()Ilit,]I]i]IIc l]a оI(о,пIIата

],I,звесr,лtа

/ la

срсда. закрила на заетостта и чсловIля]а на

мп е отговоl]нос,гта ло чл.

З

,,tail1,1ttI

}t ос[Iг),l]овl(lI.

1,1)у.ц,

1j от НаказателIlия кодекс за lIосочваIJL, Iltl lleBel]llll даннll.

га:

lIодпllс:

(tt.lt,:, tt

()(,к I ч р(

rflu lttt tttя)

l

t

Il lrI l11al

,,

- НАГI
- IIОИ
- Агенция llo заетостта
- Изпъ;tнителна агенцtIя
среда - Изпълпителна агенцIIя

f|attr,l1ll
( )clt гl,1ltlвIttл
Заtt1-1II-rtа на заетостта
Зatcprlllzt rla tlко-цIlата

..Г.гtавна
..OKo_rtHa

нсIlскцllя по,rр),лrr"
срсда''

tI

lб

оБрА:]l]lI:!:

ЦЕLIОВО ПРЕДЛОЖЕIiИЕ
(),г:
(

ttatlпIeHoBaIl lte на \.Iacl Ill.iKa)

ЕLII(/БУJIС'ГА'l':

КъпI or|lcpTa зп вLзлагане на обществена поръчка чрез обява за събrrраrrе Ira офертll с предDrет:
,,Застlrаховttа IIrl движIIDIото Ir педвtlжипtото ltмущество на ,,Брrlкеlr" ЕА! чрез склю(Iване lla
IrNIyшIccTRcHa застраховка за периода lб.01.2018 - 16.01.2019 г." - реф.J\Ъ l43005/2017 ОПнс

,\'BA)Kr\EN41,1

ДАМИ И ГоСПоДА.

ll]lсд.пагаltаr,а от IIitc цеIIа за изпъл[Iение обществеrIа порыlкir с llрс/lпIсг: ,,_}irc гlrartltrlc:t lta
лt}IIrliIINr()lI lI IIсдвlIжII]llото IINIущество rIa ,,БрIlке.п" ЕАД чрез cII.IIl()(IBilIIc IIit IIitIтIIlec,гI}clIa
]ac,Ipa\ORIt:l ta псрIIода l(1.01.20l8 - l6.01.20l9 г.", е ttattTo следва:
.-.-..пв /С.повопl:

I

I1lсдлсlrttеttата шсItа е сбор от застl]ахователнитс пl]с]\{иlI }Ia всиtIкlI вилове rINIylitec,lBO llocOчetIrl

l

aб_,lll l(a га.

It

Il,зttb_rtlletttlcтсl на IlpejlN{eTa IIа поръчката ще lлзвършIIi\I пl]lI слсдlIllте цен1]

l]rrд rlir aKTrrBa

м

Застрахователrrа преNIия

(А)

Зас-г1-1ахова,t,ел на
(застраховаl Ia) стойIлост
на I-1NIyщccTBoTo

(в)

Ta1lIl(lrIo чис:
,и (д,lв)

гI]il,цli. }Illс,гiLпацIlII и
,'t

]

lс.,llз.. trrtr ltlсс,гво/

atltllllll. обtl]ll.дваIIс
ON1llIO1,bl]H}1

1

с}lсl

еiu и

_',ьо;lъrtсенrlя
tPtrc обзавеrкдане

6

азхо/цIi за ltрuлобlлване на

1

]]al lcIIo|]1,1I}I

lt

Про.цукltllя

9

. l ()I(ll

l()

срелства без

a],el)I.IaJIHtt заIlас1,1

1]

ttl

'3ас l
1-1axoBa,te: ttl tj,I е I ll]el\{1.Iи са без

данъка (2'Zo). опредеrIен cr,c Заlttlна за /ца||ъl(ir въ|)х},
зilс l I)a\()lja I,e,пIlIll,e преп,lлIIi. в сI]ла от 0 1 .0 l .20 1 1 г.
lI1lсд.пitгаttаr:r oI ]Iac Ilella за изпълlIеtIlIе на порl,чката е

I]

Jleвa. без,цаtI,ы<-

Ilосtlчеlttlr,с r,ари(lltи ч1.Iсла. по в1.Iдове tl]\{уrцестI]о. са Уо. с l,очllос] до псl,tlя -]IIак слсд дсссIIIчIIalтat
запстalя. постояIII{t] 1.I необRързанr1 с KaKBtlTo !I jla е лI)},глl ус.пов1.1rI. KI]е,цIITIl}I l.] плаl-с)кIIll сl)с-lс,Iва(ltlllnltl llit ILlIаLцаtIIс п гараIILlии. освеII изр!IчIIо ytloNlcl]aTllTe в f{oKr,bleIlr аtltIя l,at зal \,час tLIс

В сllr,чай. .Ic бъде oTttplrTo несъответствие

N,Iе)IIду предло)ксIII,Iтс слIлIIIIчIIll

поl]адI.i i(опусIIатal тсхIlическа греIIIка от llаша
tl(lеllга tla база пред.,rотtената по-н}Iска цена.

cTclt:itttlcT.
cl]]alla_ cN,le cbI,jlactIli Вьз_rtоrIсrl Ie,lI;Ir, ,ца I(]Iacll|)a IIilIIIaIll

lIpe,1,,lcl>lteltlгIe Ileнll са определени прл1 пълIlо с],отвстствис
l l
l)ел]Iаl,аFIа,I а цена o,I, доl(ументацtIята по поръчка,га.

l]

c:_rlr

чаii. чс бълспt определени за

цсttll tl обшlптlt

с _чсловrIята за образ\,ваtле

изпълtl1,1],ел Ila порыIка,rа. в jlоговоl]al

Ila

ла бъде посо(Iена с,педIIаl

а

l]азI I_:IапlатслIIа сNIетка:

|i,tltltll:,.,..,,.,,.,,..
Yt lълllоп,tощсtI да

lI]cJ KJ(|ll ot|ltlc: ,.,..,,.,.....,...,..,..,.

подпише настояшото предло)кение е

,{а га

:

:

I

ll( )ЛI II1(' rr I Il,]tI;\'I':
( Il

rre

ll

(lапtrt';tлlя)

(д,пыIttlсlст Ila пl]едставjIяl]аltltlя Учасrtlt.tltа)

18

ДЕКЛАРАЦИЯ

]а съfласIIе за ),частIIс като подIrзllълнI.|теJl, 1Io чJI.б6, ajl.1 оI,ЗОП

/{o,,t 1

llo,,lll llсitrtttя t /а ta
! ltlJlt l

lllL- l t.l!L, llll

)

ГИк

I|a llil_{llЗПЪЛltlllсЛя.............
с

ь( (c]il_,llIUIc ll alpcc Hil

t}ъв в|]ъзl(il с

IIпI},IIlecl,Bo

l6.01.20l8

-

)

.,..,.,.,.,,.,,.

правление

обявснага общес,Iвена поръчка с пl]едп.Iет: ,,Застlrаховltа

Ita ,,Брrrкел" ЕА! чрез склю(Iванс lIa

Illl двII?кII]rIо,l,о II IIсJII;IIiKIl1\Io,I о

IINryrrlccTBcII:l ]acT1]axoBl(a ,]!r псрIIоjlа'

l6.01.20I9 г." - реф.J\Ъ l43005/20l7 ОПIIс

ДЕКЛАРИРАМ:
], Съг.ласrtе за участие. като подизпълllитсл при изпъ.IlIlеIl}Iс lla горспосо(Iснtlтal IIорыII(а iIil
},IIalc1-Il1.1l(:l

(11осоч

],

]аtIt,lзнат

c,bI\.1

ellrc

у|!

Ll cl11

I

l

ltlia,

l

I

t! t;tlitпl tl сlп е

п

odt tзlll,.

t

l t

tt

lп е t )

с IIредNrета на горепосоченаlа обIцес,гвена поl]l,tlкal tI пl)llcпtilпl },словиrIта tIil

п()}]ъ(II(атit. одобрсIIп от

възложителя,

.l. Запозttlttll crtc. ,te заявявайки )l(еланllего си _lа бьдеrt подllзIlь_llllllс.|l_ |lя\Ii|\|с пllilво _lil сс
я]]IIi\I l(ill

о участнIlк в гоl)епосочената общес,гвеIlа поръчка,

4, Kaтo гltlдизп ь_IIниl,ел ще изгIъJIIIяваNl слелrIите виllове I)аботtj/дсйIIостIr ог пl]едi\Iета Ila

llol]ыIKilIa

..(оt1IlсвапI (,с/. I(ollTo предстаRlrявilг ,,.,.,,,.,,% от

[,Iзвес гна

l\I1.1

е

отговорността по чл. 313 от Flаrtазателния I(одекс

общlта стоitнtlсl.

,]а Ilосочt]аIIс Fla
IlcBcl]IIIi

.ItalIlIп.

/Jara:
lItlitItIIc:

( tt.lt

е u r|ппt

tt.l ttя

)

l9

ДЕКЛАРАЦIЛrI
]а лIIпса lla свързпност с друг
До:l} по.

tп ttclt н ltя г/аr

участнlIк в порl,чката, по чл.l01, alr.l

1

от ЗОЛ

а ....,..,..,.
(lпрч пlа ILl!cIILt)

llll

lll l,-llt

....,... I]IIK

tlll,.lllll lc,lя

Bbt] Bl]1,,]I(al с обяIзенага обществеrIа поръчк2r с пI)еr(меI,:

lIпIvIIlcc I,t}tr
16.01.2018

-

lra ,,Брrlкел" ЕА!

,,Застраховlсlt Ilil дRrIжtIпttl,I,o II IIcJlI]Il)lilti}l()Io

чрсз сl(JtIоч|}аltе на IIпIvuIecTRclIil

,la

cl,pilxORItil J:l

IlcpII()/Ila,

l6.01.2019 г." - рсф.Лi 14З005/2017 ОПнс

ДЕКЛАРИРАМ:

L

IIе съшI свързано лице с дрчг участник в поръчката. по сfi,ltlсъJlа на

ý I. т.13 и

14

or,

допъ.пIIителI]tt,|,е разпоредби на Закона за п.чбличнt,lто предлагане на LleHHtl KHll)Ka.

1,Iзвес.тна Nlи е отговорността по чл, З
.,liltl

}I

I

lЗ от

Наказа,r,еJIн l1я колеI(с ,]а IIocOtIBaHe на IleBel)HrI

L

flar а:
IIcl"tп1,1c:

(

lt.ttt: tt

r|пrtu.tttlt)

]()

дЕItлАрАц1.1я

по чл. 6, а.п.2 от Закона
зп NI€ркIIте ср€щч IIзIIIiране,l,о Hil llapll
!сlлуподплtсаItият/-ата: .,,.....,...,

parl. .tc деiiствлlтелен собственик по с\,1ис,ьла на.Iл. 6. а,п. 2 ЗМИП във вl]ъзI(а с ч,п, j. ал, 5
ГlIlЗN,lI,Ill IIir гоl]спосочеuото 1оридическо ]ll.iце е/са следното (lltзrI.1есItо _пltце/следнl.tте (lrlзltчесIttt

/|сIt.па1lll
]lIJLla:

l,

I,. I

..,.,,.,,.,.,,.,,..,.,,

'

I I

:

. . . . , , . . , . . .

I,1

,

..,......гражданство.,,..,...,..,,..,...,-.,,.,]л.к,N!..,....,,..,..,,..,.,

lBec гна ]\ltt е наказатеJIнага отговорнос], lto чrr.

j l j от I lаltазагеltнrlя

Ko-I(et(c за ] tel(.ilapl lI)aHe tla

IIcl]cllIItI ttбс l ояте-псl,tза.

.,.,.,..,.,.,..,.....,..,.п
I

ll. .

.-.. .... ...... ....

flеклаllатор:

/......,,,..,,... ,

. ,,, i

Изв:lечение о,г Заtсона за ]\IepI(}lTe cpelltv лiзпl]рането tlа пitри
LLr (l, (2) Лttцаrа лtl чл. J. ал.2 rl З (заб,рел, - включIIтелн0 LICll като лIIце по ч_л. j. ал.2. т.З2 от ЗN1lJП)
ttIcIIrttrlrtttttt|lllt tl,ttrlt,tccKIttc лIlUа. коllго cil :lеiIс,Iвl1,1слIlIl coбcIBcHtttttt Ila Iiлllсlll - ll.)|\lI ||l||ccKU .llllLc. Бакlо lI
ttllt,дпllttсл.tат дейсIвIIя ]il проверI(а на тяхната tlдентtl(ltlttаtцttя .., Прtt лtlпсit tIit лl]уга вl,зI\tо)I(ност tl.,дeHTlt(ltttlttpatrcttl

Il()r]ie.la се IIзL]ьршll llpe] ле](JIарtlцlIя. llодлI{саIlil oI законIl]lя IIрелс]ill]}Ilejl llлII IlъjlнONIощнIIl(а на K)l]ltдlllIecl(oIo

jIlIIlc.,.,

I,Ilв,пе.tеltltе clT l1рави,лнrtка за пр[lлагане на ЗМИIl
Ll r lL ( l)
/(eкilal]altllя]l tltl ,tл.6. а,п.2 ЗМ1,1lIсс подава прс,ц лllllсто по tlл.
(iг IJeIo с_п\7i]llел предII I]звършването на опеl]ацljята IIлIl сделкаlа,

]].

ал.2lI ]

Зl\,ll,1П ttлtt пl]сл ()п|)сдс,]Iсl]

]l

ДЕКЛАРАЦИЯ
]i,i

}IKoIlol\IlItlecKltTe и tРиtlаtIсtrlзtlr-е
отсъствllе на обстоятелства,га по L{л, j и чл, 5. l.З от ЗакоrI
о I Ll(]Lпсrltlя с дру)кествата. регистрирани в IоI]лIсдиI(цIiII с преферетrltиа-пен даIIъчен ре)ItIIl\lл
litlllI|](t_,lllpillllIгeol гяч _:lица и lехниtсдеiiсгвиlслнIIсо,-iсtвеllицtl вl,п B|]btKa С llblJtal aIlc llll
обществена поl]ъчка с прсдN{е,1,:
,]а

liO1111.1G{!I11

f(cKltallaTcllr
I

IaltпteltttBatIlrc

1la

сс

l11l)I!l1lc 11.1!el!d

ll

().I1) )I

1!()(lll1l()l1l()

I;(ILlc|-,111B()

участн,IKa

IIatlltcttllBitIlllc }la сlrц)))кника

в

1lotl1,.lB L,c L,u1lo
е 1oP1!olI,!eL,lio

trilc_,llt ltct t ttcTtl

ll

l

LlK() \,.!uL,ltllt1lli

t

rlбcr)ltttt,tttta. л()еt]l()

1te

lIe

ДЕКЛАРИl'АМ,

L|E:

Пре]tс,l авляваrltlrIт от N,cH уtIастIIиJ(:
1. E/lIc с Juyn(ecTBo (вярllопlо L,e 11оОчерпLlва). регllстL]llрано в Iо]]}iс,ц}IкцlIrI с прсt|lсреlltlttа,псt t
jцl) )KecTI}o.
,i(аIlьчсIl l]c)I(IINI. I]l(Jl к]чI]телно и чреЗ гра)I(даI]скО д;-lуllсес гво/ttо l Со l]циуNI . в което },частва
pe),I(I]Nl.
l]t,I tIcTl]II|]iiIIo в lоl)lлсдrlкцtIя с tlpetPepeH r{иалсIl данъ(IсlI
I

2. E/I Ie е св-ьрзано лиL\е (Brll1llol11O се l?оочепllавLl) с ]lr),I(ccl во. lrсгlIс llrltPaIIo в lоl)IlсдllкI(IIII с
пllе(tеllсtrцIliuIен дalнъLIеН l]ежи]\,I. вклIочll1,елIIо lI чрез гl]а)I(да}tско л1'l1';Itествtl/ tto tI со l]I11,1yNI. I} кое IO
tlиалеII'дан,ыlеI] l]c)l(ll]\I
)'(lLtc IBa jl,1]),n(ec1go. l]егистl]lлрано в юрисдrtкция с п реtРерен
lIa чr1.4. т.
в
изклIоченllето
попада
3. ГI редставляваIIото от N,Iett дружество
tll ']atcortlt з|l II I(oIiONJи tlecKrtTc lI (lltHatIcoBIiTe OTIlottIeIIIiя с др\J)I(сс l ва],а. рсгIIс l1]1,Il]iuIli I] IOl]IIc_1IlKIlIItI
,lc\tlII Ie
lcfic tBlt tc_llttl собс tBetltttttl,
с lIl1сll)сl)сIlцIIi|.lен,lанъчсlI |)е)I(и\l- свьрзilllltlе с lя\,IllIIa lt
'Jctбc,le,lK,l;tt; Тrtзtt пкl,tкч се 11Ol11, Btl, чliо ор),)tеL,t]lGопlо е Pe?llc'пl|)l!Pull() t] lo11ll(!'ll!|,1|l!rl L'
lцlc,rIlclletttltttt
t l

1le rflc 1lc

l t

tltttt_

ttII ошll,чаl! ре)!сцч ч.1l! е L'{iързOlо L'
t

t,

t

t r)ttt t,t,,t et t 1-1e,ltс u.t

За,,гьл;Itавilпl

се пL]li

,1ll1|{t, pe?lt(,I]1l)ltp{l1l1t

(]

l()!)tIL,()l!KI{l!ll с

t

IIpONIcIIl.t

на

го рсп

ocorlcl ll,te (]бстояlе]Iства
I

да \ вс]lоNIя I]ьзпсl;tсttlеllя ll

ilстъпRаIIето ип,l,
Il зBcc-I Htl }lII е. че за посочваtIс на невсрIIлI ланIltI R настояlllalIа деклill)аI(ltrl Ilося tlаказilге_IlIIа
oI]1)I]ol)iI(]cT lro чл. ЗlЗ от IlаI(аза,I,елIIия кодеI(с.

cc.,lc}I,1lI IcBcI I

с|]ок оl,

l]

/[al,a:

ГIодпttс:

1tt.lte ч rIlLt.tttt.l ttя)

-],)

Обllазеч

ДЕКЛДРАI]ИЯ

по чл. 97. ar.5 от ППЗоЛ
(за обстояте.lтствата по tIл,54. ал, 1. т. 1.2п7 ог ЗС)П)
от участник в обществеllа поръчка с lIl]ед\Iет:
,,'lac,l раховка IIа двIIжIINIо-го lt IlедвIIжllNrоТо IlNrущес,tRо lI:r ,,Брlllсел" EAfl чрсз cц.,Iц)чl}illlc
IlпIl'lllecTBelIil ,tacTpaxoBKa .}а перrIода 1б.01.2018 _ l6.01.20l9 г.', - pe(l. J\ъ 1.130()5/20l7 опllс
flолуI Itl,цпl.tсан

и

ятlнаl,аl

]\,IBP. гil,
l Iрс,цстаI]ляващ
c1,1,

притежаваII( лична карта Л!
адрес:

със седаJIиIце
\

l]all]JlclIlIc:
I]пIIсаIIо в тъ|)говския регистър къпt
I I

LII I tIo

З!,Щ(' Л!
].IIс,

II1l

сыt осъден с влязла

lIздадеIIа

IJa

в l(ачсството си на
!I alдl]ес

тел./фаltс:
Агенцията по вписва[Iията с ЕИК Nq

ila

.

ДЕКЛАРИРАМ,tlЕ:

В сила присъда за престыIление по

чJr,l, 108а. ч.п. 159а-l59г. чл, 17)ч,T.l9]а.ч-rr, l94-217. чл.219-252. чл, З0]-j07. чл.321.32lа и чл, З52-35Зе от IJаказа,l.е,,rI;rlя
кодекс,
2. Нс съмt осъден С влязла В сила присъда за престъпJIеIItiе. анаJtогиtIнО
на ,rезI.1 IIО Т,l. в др1l1п
дъI])I(ава tIJteIlKa илll трета страна.
З,С в.lязrlа в сила присъ/]а иN,lаNr постаIIоВеIIо осъ)t(ланс за пресlъп.{еIIлIе съгласно т.1 ltлIt г.2

о

l

]l

l

Ialc1,orIцa-I,a

IIо

с-I>N,I

,l, I Ie с на,,ltlце ltоI;r]l..rtикт на IiHTepecII. KoiiTo
не N4o)I(e ]lal бъitс oTcTpaHelt. по с;,I}iсъ,]а l1a ý ], т,
crt lotl ь,ll tlITe;ltlaTa разIlоредба на ЗоП.
l'I,звссlна NIll е отговоl]ността по tlл. 3lЗ от IIаказателIIllя кодекс за IIocotlBaIJe
Ila }lевеl]IIи

]ltlIIIIll,

!irTa:
Подп tIc:

(tпtс ч rfxattt.llя)

2з

Обра,lеl1

дЕItлдрдция

по чл. 97. ал,5 от П[IЗ()П

,,li:rcTpa

roBlta

(за обстоятелствата по tIJl. 54- a,r. 1. т. З -5 от ЗОП)
от участIlик в обшествеltа поръчка с IIрсд]IIе,I ;

}Ia лвIlжIlNrото

tl ttсдвIIжII]rtото rIirl),щес'IRо lIa ,,Брrlке.п" ЕД! чрез склlоlIlJilIIс lla

llПr'l'ЩСС |'RСIIа ]irCTPaxORKa За ПерlIоДа 1б.Ot.2018

- lб.01.20l9

l,." - реф. ЛЪ l4З005/20l7

ОПrlс

.Цtlлt,l lс,lдпltсаIl t.tят l -Hal, aJ

с ЕГI t
or, \4IJP. гр.
Il

\.I

. притсжаваrц ли.tна карта Nч

]]c.:lcTa I]i.lя I]aI

tlз,iiа,цсна

адрес:

ll

в качес,Iвото сII

сьс ce/lil[lltJlc

rIal

lla
rI

адрес на

тсл./r|акс:
B|lIIcaHO в търговс](иЯ регистър къмt Агелrциаr-а по вписванията с ЕИК Jф
I

l]авлеI

I,III по

l1.1е:

.

З/lДС Nc

ДЕКЛАРИРАМ,

ЧЕ:

l , У,lirс,гlr ll lсът. KoliTo ttредставЛяВаN,l lIяп{а задъл)I(сII}Iя за
данъцrI I] задъJl)I(!IтеJI ни осиг\ l)tl ] e_IIIIl
BllOcI(lI IIо сNlllсъ,r]а на чл. ]62. ал. 2. т, 1 от !анъ.lно-осl.tгуритслн rlя пl]оцссчалсrI l(одскс
и.цихв1.1tс

по
д,ы]жавата lt tсъм обцината по седаJILlщето Ila IJъзJlожи,lеля tl IIа KallдIijta tа !Iл}l ytIacTIIllI(aILгIIl IIIIаJI(]гIIчни зalдъJI)ксния. установени с акт lta коNlпетентен оргаIJ. с,ьгласIIо
законол:tтелс,I.I]ото Ila
.,l L ]))I(a I]aTa. l} която кандлlдатъl.или
участникът е ycTaHoBetl+. ztTzi
- ll\Iir заjlъ,IIженllя за данъци И Задъл)ки,Iе,r]ни осигуl]ителн}l BHocKll IIо сп,llIсъ-!а на чл. 162.

T,I\-

I(,I]\l

а.ц. 2,

l, ] О

lblIH.'-.'cIll Ll]ИТСJt}tllЯ дроцес\алеll кодaпa u nu*r,,,," ,,u ,ur. o'"r,-r"on,""",a ;r;,'
л,rr;
обtцrtttата по седаJ,]ището на възло)кtlтеJlя и нх каIIдидата }lлIi
lt]Iи
1lчастнrlкал
al]lалог,ItIIJIj
jлдъjI)liснlLI- ус,гаIIовеIIи с акт на комгIетеI]теII
орган. съгласlIо зако] IO]lalTeJIсTBO] о l]:t.цъl])I(аRа-га. в
l(()ято каrIлlIда],ът илИ участникъТ е VcTaIloBeH. [Io е доIIчсна,Iо
разс|]оtIвitIIе- Olcl]o1ItsatIe II]IlI
r,бце;lg,lL,1111Е. на ]алъл)I(ения]а или tадъл)ксниеГо е п()
ltltг. кой го lIe е влязьл в силil:
( В точltа 1 .1 . се поссlчва caмto вярrlото)

].

IIe е llitлrltlе неL]авнопоставеност

5 от ЗоlI
j, У.lас,гltиlсът. KoliTo представлявalпl не е предстаl]ил
докуп,tент с }lсвяl]IIо сълър)(аIIие.
в случаите по чл. 44. ап.

свъI)]аI] с
условията. на които следва да отговаря,г учас,гIIиtl1-Iтс- (вttлrочитеrl tto }l]llсI(ваtIиrIIа
'jai tbllIIatIcclBl,t И llКОНО]\1ИЧеСКИ
УСловия. технически способнос,rlr l, квалlл(tикация. Iiогttто с
\

дос,] ()верявillIе на

ll г,lI.1O)I(I l \Io ).

4 Учасr

] I

н1,1кът,. Kcli:tTo

прсдставлявам е предостав}Iл IJзлIсI(ващата се

,llскла1lllрапr, lle посочената иlrформlация е вярна
ре/lс,га|зя Ic на невсрни данни,

Lt

съN' заl]ознат с

иtI tllopпl

IIаI(азa.теJI

I

zrцtr;i. свьl]заIlil с

IaTa u't l OBol]HOcT lIl]ll

I

г.

f]ек,паратор:

|]ilбеjlеltсtа: Горните деI(ларации се подписваТ от лицето/лиrlатакоеltr/които
Участника. съглас}Iо rIл. 40 от ППЗоП.

ca]\loc гоятелIiо да гlредсl,авлява/т

п,ltuItе/пtсlга l
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ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СВ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
I l]l)(l|1c1]lc llIlll1lell()(lllllllel]1|)

l!0 11оllъчtiчпtlt

tt

1lеrfпуlенпtеll llo1IeP)

.Ilrr.,a:

IItl,,1ttltc:

1ttlte ч |шlttt,,tttя)

Образец lIa доI,овOр
25

договор
N!

fllrcc. ,,,,..20l7

Гълъбово. между:
гр.Гълъбово. със седалице и a,Ilpec на управлсние: гр. Гr,лъбовtl. об:tаст
C'Tallir Заго1-1а. извън града. гел: (04l8) 6 2l 28; (laKc: (04181 6 25 2 . EI4I(: l2j526494. П,.IettT1_-ltltll
ta
поlllа: ц]цЦ.ф(alr!Ц9]:Lrg.ý8!,]. Интернеr, адрес: litql:/i wъ,w.ЬгikсI-Ьg.сопl.
рег[lс гри]]ано в тъl]I.овс](Iiя
рсгIIсть|) прп Агснцllята по вписванията с ЕИК 12З526;194; I)азttлаща-l е-тлlа cbtcTtta: lBAN:
I](i I 41_1NCIt7000l521779468, BlC КО!: LП.JСRВGSF. YHlIKl-1e,ltиT Б},лбанк А!. Klrorr C.l ара Заt
ора.
] ]рсдстаl]ля вано от JIнrIлlrн Павлов Павлов
- Изпr,лнrIr.е,пеIr лltрекl.ор, Hapи(IztHO за краткос t
г.. в гр.

"БрIlкЕл"ЕАfl

възложL.lтЕл
]I

На осttование утвъl)ден Протоttол от ......20l8 г.

o,1, разгле)клаIIе и оцеIIка Htr о(lс;lr.и rl
Jrtlастници по |]еца на събиране lla оферти с обява по чл, 20. a.ll. 3 от ЗоП в пI\|Rсдсна
Ill)оцсд}'l)а за възлагаIIе tra ОПнс с предме.I.: ,,Застраховка IIа лвlIrкIINIоl о Il ]IeдBIliKIInro.I,o
IL\IvIцес,r,во lr:r ,,Брrlrсел" EAfl чрез склIоtlRаIIе на II]UYществеII1l ]ас,грахOвка
]а lIcl)Ilolta
l6.01.20l8 - lб.01.20l9 г." - реф. .]\lЪ 1.1З005/2017 ОПнс, се .,.n,.,.,r, ,,о"rо"ц1.1я.г
f{огово;-l за
обI lIecтBelIa по|)l,чка за сле/lIIото:
l(j]acI,1I)aIIe I]a

I. прЕдмЕт нд договоllА

tI.1. l. (1). Възлоlltителят възлага. а
Изпълrlrrтелят се ]адъл)(ава Да пl]едоставIl cpelIt\
8L]IIагI]il)кденlIе rI при условиЯта на тозИ
flоговор. Услугите - llN{YIцествеtIо застрахованс на
lInI_\,llIccTBOTo. собс гвсност на Зас,гlrаховащия ..Брикел'. ЕАД сграли. IIilшин}1- съоръ)кенtIrI II
оборудваtIе. стопанскIi инвентар. разходлI за прl.tдобиване IIа
!МА- l I)а]IсrIортни средства. без
ав,l,олrобlt,lпт. проJ{),кцIiя lI стокII. материалнлI запаслI и
др.. като прLi lIасlъпваtlе на зас-ll)ахоsатеj
п
I I I

сr,бll'tllяt Ilрсз cpol(a на действие }Ia сключеI{tIте зас,l,рахOвате,qгlлI полIлц'1
засl раховате,]lят IItc заI].паl
lta Заrс г1-1аховаtILt.tя обезщетение за причинен1.1те в ,лези сJlчча}i B|]e/lll.

(2). I[еразделrIа час] оТ настоящиЯ Застllаховаt ellell .цогово|] cbcTal].qrIBalIIздаденlIте
собс гвеlltl,го на В,ьзло>Iсите',lя движ!IN,Iо ll недtsl1)ItIi]!Iо 1.1п4чшествоI(ъl\l 1,IoN,IcIITi] llzt скл|оltваtIс

lI

за
IIа

прилобитИ в хода на изпълIIенлIетО П{}r. застраховаl.елн1.1 поJlицII. Кълt Httc t
tlяцltяI договоl)
IIс са п l]Il-тIожрII\1и Kal(BlITo и да било общt,r
ус.пtlвия Ilo застl)аховI(ll. iIрсдJIаганll на пазара o.t
застр,lхователя, отноLLtенията N,lежду страните се
урежлат от насlоящllя догово|]. прI,Iло)l(снlIята I(b\I
lIcl'o, llЗ]t'lДеНИТе tlat ОСНОВаI]Ие И ПРи условията IJa същия застl]аховаl,слн
1.1 поJilIцI1. и IIрIIложи]\Iото
/:lОГОВОl]а rt.пtI

Il

раво,

LIл,2, При Tal(a поетата о],говорItост.
Изпъ,пн лIте.ltят. в KatlecTl]oTo crI rla Заст1-1ахова гс,rI. сс
за.llъ_п)I(atва ла осигурrI застрtLхователно покритие I]рез
пеl]I.1ода на /tсйс,гв1,1е IIа зас I patxo вaггеJI I.1.ге
II(),пIlцII. },Iздi1,1tсIItI в I.1зIlълнеIlие на договора. и съгJlасно 'I'exllи.IecKa].a
специ(lлtкаl tlIя Htt Възло>tси-геJlя.
'Гсхtltt,lссlсогtl
IIре,]]ло)кеIIие на Изпълнитеllя и I{etIoBoTo nlr"rлou,",ru"
на Изпъ.rlllt,tсля_
l
|)е,Ilсl,,lвJIя ваtцI l неразделна час,г от логовора. Покритlrге застраховаl,елн11 pl.icl(oBe и 1.1з I(лIочеI
tj,rla ()т
tях са по,цllобно опIlсан}I в Техltи.tеското предлоI(сние на Изпъ_пrlлtт.еля.
tI.п.З. В clloK до J (пryч)
днлl от даl.ата на склIOаIваItе на !оговора. но лtаii-ltъсно rlо започваlIс Hil
IIсговo.tО llзп bJIHeH].Ie. ]4зпълнителят
уведопlява Възлtllt<ите.пя за и]\lсто. даtIlлI{1е за коIгtаl(l II
|]I)с,цс l irBrl'I'eJr [ITe сl't, Изпълнt-tтеЛя
уВелоN,lява Възлоrкителя за ]]сякаквLI проi\,1ен1.1 в rlредостаl]сIlil га
lllttil.,);llralltrя в xojla на lIзпълнението на
!оговора в cpol( до 7 (cede-lt) днлI о,|. настъпваIIе IIа
I I

I

I

съо l вс I }IOTO обстоятслс.гво.

26

ll. срок и място нА изпълнЕниЕ, нА догоIJорА
tllI.4. Застрахова,l,елIlият договор се скJIючва за cpoI(
от 1 (zoOulttt) годlltlzt 1.1 RJI}Iза в сила 0I
лат'аIа Ila IIодпIiсването му. !ействието lla договора се запазва до изтиtIаIIе на срока tla скjII11ченll Ic
гслIItl llолици.
ЧL1.5. Срсlкът за изпълIIение rra Услчгите (застраховкrt ге ) за всяка отдеJIна з:lс грitхова
полlлllа е l голlttlа. считано от дата на сключването й,
Ll.п.(r. Изпълнение,го на,.Щоговора
започва от датата. на която е склюtlеll
засl

l]atx(]Ba

ге,цнat

ti.п.7. Място,гО на tlзпълнение на
flоговора е Тсрrtто1l1.1ята на Възлоlttll'ге;tя - ..I;pllrte-rI'. ЕД,{.
об';l ('тара Загора. общ. Гълъбово. гр. Гr,лъбово ИЗвы.t l

-

рала,

III. цЕнд, рЕд и cPoкoltE зА плдщАIlIi
II"u.8.(l). Застрахователната преNlия по jlоговора.
BK:t. l.t cToiiHocTTil Hal оIIIlиJIга. с
...,.,....,.,,,,;lB,( ) без даllък 2% от Зl,(ЗП. от която
.,.,..,,.,,лв.(
) е cToliIIocTTa rlir

tlбrt]ar-ir застllаховатеJIна пре]Vия. съгласно I{cHoBoTo предложенлIс tIa Изпъ,лttителя.

ltB. () е

а ,............,,,,,

,,

на опцията. в слl,чай. че бъде възлоrкеtlа.
(2). В-ьзlrолtителят заплаща I{ данък в разNIер на 2\Иl от обшlата застрахо BalTeJlHaTa преNIIIя lI ol.
вI;],пожеIIата оlIцtlя. с,ьгласно Закоrrа за даlIъка въl]ху застрахова-I,еJIIItIте I]ре\{иtl,
(_3). В I_{eIlaтa по агт. 1 са вклIочеIlи всички
разходи tItt ИзtIълнитс,пlt зal изIIьлIIенtIс на Услугtr.tс.
с гсlt"лtIостта

ttitTo Вr,злоlt<rIтеля

г не

дълж}1 заплащането

1,1згt ь,,l t tl.t,I,езtя.

на каквито l.i да с др\/гtI разIIосl(rl.

наiпраI]енII Ol

(4). IJенага. посочена в zrп. 1. е крайIrа за Ус:tугиlе. свързапrI с tlзпъ,IIIlсIl}lеlо на
общес гвената
t]OI]],(Ilia lt ltpaiiHa за BpcNle,to на изпълнение на
flоговора и IIс подле)I(Li на IIl]оNIянaI- ocI]CII в cJI\1[IalITc.
IlзllIIчrIо \ говорслIлI в т,озлI flоговор rI в съответствие с
разItоIlедбите на ЗОП,
tl.п.9. l]ъзлолсителят заплаща на
изtIъJlIlит.еля стойrtосr la

пl I]олlIIlата (годllшно)- както с]lсдва:
вноски.
Първата
вноска
се
lll]tlщa
равни
в cpotc от З0 (трrrдссе.l..1 ка_пеIlдаl)[I]I
д]l}I. счlIIаIIо ог датага на влllзане в сила на застрахова,I,елната по-цица. а следващи.ге TpLl
BllocI(II се
заIIJlащаl' па l)aвHl] интервzUIи от по 3 (три) п{есеца. о,t датата на която с
дъ.п)кll]\lа първата BIJocKa,
'|'о,тtlлlят
разNlер IIа всяка една BtlocKa I.1 падежа за п,iащаllе lрсдваI]итеJItIо се \.точIIява о-t
IJ1,1,1tt'l;ltll t е_rlя г tt Изпълнttтеltят.
llo бitнкtlв

]I,LT- IJa чстI,1ри

I

tlt1.10.(

ЩОГОвор се лlзвl,ршва въз oc'ol]a Ila сJIсднlI.1с /lol(yllelI1.II:
за предостаl]ените Ус-пуги (ctclrIo.teHlr ЗаСТ|]аХОВа'I.еJIIIII IItl.{иIlrl). пl)сдставсti OI
1,Iзtl,t,.пtI rlr,еля на Възлолtи,геляi
2, Iрltсlttl-пllедавателсн протокоЛ 3а присN'анс на зас'грахоRalТеJlIIlI пO-rlllItI1. l|одпIIсаIl ()г
Вr,злtllкttтеля lI И,]пъltнttтеля lI
] поttанit за плllщанс дължип,lата сvý{а. tIздадена от Изпъ,:ttIитеltrt lI IIl]едс,гаве}Iа tta l]r,зло lltrlте;tя,
(2), В,ьзлоlltителят се задължава да 11звършва всяко /Iъл)кимо плаIl(ане
R cl)o* по.I-ц. 9 с.пе,,t
п()_IIYtlаl]all IстО Ilal покана за плаш{ане от ИзпълнtIтелЯ. при
спilзва}tе на \,сJlо[iI.Iята По а-II. l.
tl,п,l 1 ,( l
), Всlrчки плащаl{ия по тозIl l]оговоР сс ltзвършваl' в лев.l чl]сз баttttов пllевttд tI.
сле.I(1Iаl,il баtIкова сплстка на Изпълнителя:
l

).

IJСЯt<О П-ПаЩаНе ПО ТОЗИ

l, tlтчеl'(спrlсък)
I

БittIKa:

I}lC:

JI]AN:
(2), Изпълнителят е длъ)I(еЁ да уведомява tltlcN{etJo В-Lз,полtлtr,е',rя
з|r всичl(I.i пос-IIсдващrI
проi\4снll по ajt. l lЗ срок от 3 (пцltt) дни. ctlllTaнo от N,lo]vIeHTa на пl]оfi{яната.
В случай .le Изгlълниr.с,пя l
IIе уt}едоNIIi Вl,злtllltителя в този срок. счита се. че плащанията
са надле)I(rIо tIзвърIшени,
tl.п.l2. (1). Когато за частта от Услугите.
която се изпълнява о].подизпълlIител. и,]пълнсIIIIе I о
]\lO)I(e да бъде tlllсдадено отделно от изпълнеllието Ita
останалIIте Услуги. подtl,]пълIiи I елят прсдс,гавя
llir Ir[зпr,jtltиl,еля оl,чет зtt изпълнеIJието на съо.гвстната част от Усrtl,глlте. заеrlIIо
с }IcI(aIIe за пJIаIIlане
lIi] l,азll tlacT пряI(о на полизпъJII{итеJIя.
(2). Изrlъ,пн rrте-пят се задъл)I(аВа да прсдостави IIа В,t злоrк1.1те:tя о,|.чста
lI llcкatleTo за IlлztttlalIc
IJa IIО,цIIЗlIЪJII{иl'еЛ'I В cl]oК до i5 (петпадессТ) дни от поJIуtlаваlIето
NIv, заед}ltl със cTa]loвlllllc. о1. KoeIo
.'la с I}lljllIo ла,[II оспорва плащанrлята или част о.г тях кат() недъJI)ки]\{II.
(3). IJъзлсrлtrlтелят прлlема I-.tзпълнението на часl.га or Ус_rlугите. п]]Il
съотве].}Iо спазваl{с на
1lа,;пtlllс,дбпr,е tta Раздел VI (Предаваllе и приемане на изпълIIението) от
flоговора. lI заIIJа1tlit
I]-])знагI]а)к,llеIItIе за тази часТ на подизпълIIителя в cl]oк
лtl ЗО (пllлЬес,епl) 21пи oт ll0,1tпllcBalleT о IIа
п l]tlci{1-1IpeдaBalTeJIeH пl)отоl(ол. Въз,лоrtсителят иi\Iа
право /]а on(a)I(e Jla извъi]IIrl плащанего. I(огаIо
27

Ilcl(alIe1,() з:l пjIaI](atlle е оспореЕIо от Изпълнl.iтеля. до NIo\lellTa Fla отс-граIIяl]аIIс rIa IIрIIчIlrIата
зil OTKa-Ja,

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
l3. При полписването на този Договор. Изпълнитс.пllт Прелставя ltа В ьз-ltrlltсlI.1.слlt г:ч]аtII(IIrI
за I.1з]lълнеJIие в разп4ер на . , , , .. , , , , , , ,. лв, (словоN.l). предстаRляваIlIи 4 7о (четлlри процеlIта)
ut
LI.п.

C-trrйlloc,tTa lIa flоговора. заItръглени до лев.
LILL 14. (l). В случай tla изь,Iененис

на Договора. !lзвършено в съотвстствtrс с т.ози,Щоговtl1l и
е свързапо с lIндекслlране на I{еrtа-га.
I,Iзllълltllrсляr, се задължава да предприеме необходип,rtllс действия за лрlIвсжлаlIе на
l-а;lанцlrя га за
It,}Illrлt]еlIие в съотtsетствLIе с изп,Iенените
условия на !оговора. в срок до 7 (ceic.lt) днtt L.lT
I lодпtlсDаIле l'o lla допълнително
споразуменис за изN{енецието.
(2), !еliс,гвията за привеждане на Гаранцltяr,а за изпълнсIIие в съотвстсl ltl.Ie с
llз]\lerlclllt гс
\)c-rlol}llrI lta !огсlвоtr-lа ]\rогаг да вклIочват" по избор на ИзпълIIителя:
|, LrtlilcяIIe IIа допълIIителна парична cvMa по баrtковата c]\reT](a tIa В'ьзлоllttlтсля. Ill]ll спазtsаIIс
Ila
IIзIIс](ваIlIIJI Ial Ila чл. 15 от Договора; и/илlr;
2 l lI-)едtrсr-irвяI l е на документ за изп,IененIlе на първоIlаIIалItата банItова гараIIilия иjItI llo3a
банlсttвlt
гаl]iltIItIIя. lIpI.I сIlазване на lIзисквания].а на чlI. lб or
!оговора: li/и.,Itл
З, l l1lc.rloc,l itвяне на докуN,ент за изменеIIие На ПЪРВОНаlIа-r-IIlа,I,а зас'раховка илII нова ,JitcTрaxoB](a.
prI
спазRа}lс llil IIзIIсI(ванLIята на чл. 17 от
!оговора,
LLп, 15, Когато като Гараtrция
за излъ,rlнеIIрIе се IIрелстаRя IIapIItlHa c),]\Ia. c\lNIaTa сс B]IacJI IIо
баlltttlва,га c]\IcTl(a IIа Вr,злttlttителя. посо.rена в
!окуNlентацията за обlцсствсtIаrа ,,.rlrr,,,no'
Баllка: Уttикllсдит Булбаrlк А!- к;rоrl Стара Загора
BIC: BGl4[INCR70001 52 l 779468
I]] z\N: L]NCRBGSF
tLп, l6.(l). Когато ltа,rо гараIIцliя за изпълнеIIIiе
се предстаRя бatlKtlBit гаl)2rlIцIIя. trIзllълIltl.tсля.l
II]]едава на Възлотtитсля ориг1.1напеп екзеN,lllляр на баrtкова гаrl]аtlцrIя.
nrrnuaпo в II()j]за IIа
Вl,,зlIоrrtll rеля. която чlябва да отговаря на след}IлIте изискваIlия:
l, да бьltс безl,словIrа и HeoTN,IeHяeIvIa банкова гаранция във
форп,lа. I lредвarриl.елно съг-цасуваIlа с
I]t,з-lоlltttтел;l. да съдър)(а задълженIiе на банката - гара}Iт,IIа извъI]пIl.i
плащане п|)и първо пtlспIеIIо
}lckaнe от ВъзлоlltитеlIя. деклариращ. че е нirлице неизпълllение на задълженlле
tta И,]пълtlитсltя llли
лl))1гrr OcIIOBaHtIc за зalдържане rIa Гаранцията за изпълнеtIлIе по този
!огово1ll
2, .la бr,дс с,ьс cl]oк I]a валIIдлIост за целия срок па действлtе на !оговоllа плlос l2 /дваltадессг/
пlсссllа
cJIcjt pcкl]a гявансто на flоговора. като прrI необхоJlиllост cpol(LT IIа
ва,тilлдlIос,] rtа бalttttlBltTa I.a]]allrlIIя
сс \:jlb,rl)ItaBal tIл]1 се llздава нова,
(2). БatlttoBtlTe разходIl l10 о,гкриtsаIlе].о tl IIоддържането lla l-qlанцtтя
га за IIзпъ-цtlе}IIIе llbt]
t|lclprIala tra банl<сrва гаранц}lя. както и по
усвояI]анего Hal средства от cl,pall:1 на Въ,з"rtоlItиr сля- п;lll
]la.пI]LlllcTo IIа осtlоваIIие за това. са за с]\{етка IIа Изпълниtе_пя,
ti.ll. l7. (1). Кога.го като l-араtrция за
изпъJIнснl.iе се прелставя застl]а\овI(а. Изltъ,пtl lIте,rlят
Il+]e,il,IBa Ila ВъзлоrlсlrтелЯ ор1lгинаrlеН екзеп{пляР IIа
зас'tl]ахователiiа полIIца, 14зда-цеllа
Зас-l paxtlBa-l e:tttaTa полица бrt следваltо да е из.ltадена оТ
,цруг застрахова.геJI. pa3jlli[Ielt от IzIзпъ';lttlr tе,ilя.
IJ IIо,lIзtl IIа Вr,злоrtсlrтеля. в ltоято Възлоrl(!Iтелят е
посочен I(aTo'l,pc]o по-rI ]BatIl() се ллIче (бeHetPlIltlte1l).
tttlrlTo ,l 1lябва дit отговаря на следнI-1те изискваIIия:
l, Да СlбеЗItСЧаВа llЗПЪЛНеI{rlеТО На ТОЗИ !оговор чрез пol(pl.ITlle на отговоI]IJостl.а lta
1,1з пr,lrн lrr.сля i
2, да бъле със cpol( LIa валидIIост за целия c}-loK на ]tействlrе rra
flоговсцlа гr,пюс l2 /дваltадесст/ пtccella
сле,)l преI(ра],rlване-го на fl оговора,
(2), Р:rзхоjtllте по сключването на застрахователIIия
доI,овор II поддържа}Iсто Ilat ваL[идIIос.| l it Iia
зilс,l,1]аховI(ата за Ilз}lскваItия срок- както и по всяко изллаtцане
IIа зас,l раховатслtIо сlбезцеrеltltе в
lIолза rla Вr,зlIttltсителя. при нalлllLIието на осl{ование за това
са за сметка lIa И,зпъ-lIн1.1теля,
tlL1,1ti,(l), Възлотtителят
освобоrкдава Гаранчlлята за изпълIiенрlс в случаti. чс Изпълltlтте,,tllт
.цсl
I2 (.itBaHa.;lccer ) плесеца от приключване срока tla flоговора
nrnлoror, всиtII(и ]l]rlжиNlI.]
]ас] pilxo B,ll,ejlllll сlбезщетения и ако липсват осtIовапия за задър)I(аIlеl "
о о,t cTI)aIIa на ВъзлоrtслIте,чя lla
l(ill(Ba l о Il /ца е суN,Iа Ilo Ilея,
(2). ()с вобоllсдаваIIето Ila Гаранцията за лlзпълtIенис се изв.ьршва.
както сJIсдва:
], KoI il,го е във t[орп,lата на париtIна суп{а - чрез превеI(даIIс на суfi{аlа по банlсоваlа
cNleTKa IIа
l,Iзt Ir,лнllтеля. посоченав чlr. 11 от.Щоговора:
f IiOI,ilTO е във (lормата на банкова гаранtlия - чрез връшtаIIе на нейпия оl]llгинаJl Hat
пре/'lстав}lтеJI
]

1pri,1o)l(IlMoTo право. включ[lтелпо I(огато изменеIlие],о

I I

j,

IIar

1,IзпълнIIтеJIя или упъJlномоIцено от него лице;

t<tlга,Iо
l

е във формата на застраховка - tIрсз връlцilне IIа оl]}Iгинtulа IIа
lac ti]а\овil гс.IlIIа] а
на прсдста;и,l,сл tIa Изпьлlllt.геля lt,llи \1lIъ,rIноl{оцеtl0 ()

lo.rll t lа/застрахователния сертtrфикат

нсго

I

_пIiце.

Г
спор
За I]

.ЬЗJ'lОI(Iil.е-ЦЯ.

ЧаС

на
tlil
п
|1 l,

пъ-rltlсн],lс IJa зал],jl)i(еIitlята

ваIIе Hal споl]а R IIо.пза

към

LLп, 19, I]ъзлоrкителят

alKO В IIl)ОЦССа
IIа

иN,Iа право да ]адър)ки съо'встFIal част !i
да се удоl]JIство|]лI от l';ц;аItцrtята
за }I,]IIт,лнеIIIIе, когато Изпълнитслят не изIl],лни tIякое
от неговllте задьлжеIIllя по flot.tlBopa. ItaKTO lI I]
cJIуtIatITe ]Ia,lotпo. частично lt забавено изlIъ-!нение на
коеlо и да е за,цLл)I(сltие на И;lIълнl,tтеJlrl.

ycBOli 'l:lKaBa част от Гаранция,га за изпълненItе.
I(оято съответс'lвzt Hal
tlct,c гойtсlt зil съоl,ветIJия случай на неизпълнение.

_vl oBoI]eHaTa

в

I(atTO

/(огово1-1а

Ч.п. 20. Възлоlк[I.гелят има право да задържll Гаранtll.tл,tit
за lI]пъ,ri}IенrIс в пъ,цсII l]a ] IcI). в
c-'le;lI Il],e с,п\i чаIl,
I atto I'Iзпъ_цttrI,] елят lle !tздаде полица в срок до 5 (пет) каrlеlrдарни
днII с,ltсд laTara на склIоllваllс tlll
догоt]оI]а tl Възлоlttrттеляr. развilrlи ,Щоговора на това ocHoBalнlIe:
2, пl]II II,Ь,IHO IIеизпълtlенрIе. в т.ч. кога,го Услугите пе отговарят
l{al tI ]llc кван }.Iя,l.а на l],ьз-лоlttrrr сrlя lt
]]a,]Ba.{rIIlc на.Щоговора от с.грана на Вr,злоlltи.геля Ita Iова oc}IoBaIIIle:
_
:l прlI пl]скl]2rтяване на деiiltостта lta ИзпълltитеJIя иJI'I при обявяването
NIv в несъс IOJl геJlIIос I.
t|,п,21, Във всеl(и сjIv,Iай
на задърr(ане на I-араttцияrа за lIзII LлrlсII14е. Вr,з,ttсlлttlтс,rIят,\rвелоNIJ.Ва
I,I,згi l,_пlttll,e';lяl за ]ад.ьржаIlе,го и неговото
octloBaн}le, Задърrttаltеr о на ГаранIllrя.га за llзлъjlIIенrIс
lJзцrlJIо
ILlIlI частIItl[IО не LI]чер|]ва правата на Възло)I(ителя
да тьрси обезщетение R ло-гоJIr]Nl Pil,JI\Iep.
I

]IpOfl,,Ir](aBa

:]а

I

Iзпъ_iIIIен

преДоставl
съответIlО
]а
II

.

(al

е в сllла. [,Iзпълнителят се заJI.ьл)(а

tlc, каl,о вIIесе усвоеIlа,га от Възло;lсt,lте;Iя c\,пIa пtl cNIelKa-Ia
rla l]зъ'lltllкrt.l.еllя

пзпl,лllс

tl_-lll

първоtIачалната баIrкова гаl]аtll.(Iiя lIлtI нова банксrва
гаI)аl]ll}lrl.
ки *,I.N,I.HT or- действlIсr,о на !огtlвора
разN,Iеl)ъ]' lta l apttttllrl;t га
чл. 13 от !оговоllа.

и лихва за времето.

tll1,лFIеIIl]е са лрестоялLI при него закоlIосъобразrtо.

Iц]е,]

което средствага tto Гараllцrtята

,за

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ

tl.п. 2.1. I,1зброяването
Ila конкретни права и
с tIeII]tIcl]tlaTe_IIIlo II не засяга действлtе,о ,u
Ill]eJBli;Ii]lalrlll права и/или задъ"{жения. на която и

дру.

;:Ti,]]:;ý:l,:;illii]i:

ПРдВА 1.I здДЪ.IЯiЕНIIrl Н.1 IB||Tэ.IIII|I7 Е.ПJt;
tl.п. 25. Изltъ-цltиl.елят
има право:
l, а lttl:l\,.ItI въ ]IIаг|]а)I(деII}Iелв разi\{сра- сроковете Li пl]ll
а по .t..rl. [l - l ] o.I.дorrlBopa:
2. ta rtcкa II /'la IIолучава от Възлоlкителя необхо:rимото условия,]
съ/lсL-Iствrlс за IIзпълIJеI1ие на задъJIжеII лIяl al
rltl ttlзи f{огово|]. l(ai(To и всички ltеобходr.lлли
докуiuепти. tt нс|lорir,lirшtlя ,о,r,r,r- ,,рr,,,a, свъl]заlIи }I.пtI
tlcoбxoj{l'tbttl За }IЗlIЪЛНеНl{е На
',
rЩОГОвора. съгласно T"*n"u"a*o преJUIожснIlе
llplrлclilteHt.le лл2.
t|.rl. 2(r. ИзllълнrIтслят
се задъJlжава:
-

ла l]pc](.'c,I,aBrl Услугllте и да изпълнява задъJIжения,га си
IIо,гозtl !огово1l в уговорсIl'гге cpOI(oBc lI
l(atlecl t]cHo. в съответствие с
!оговора и ПрилоrкеrItrя,t а пtч:
,ita пнфоllпlира своевременно Вr,злtilкитЪля за всtItIки
п|]ечкll- B],зHlIKBaLItIi l] хода I]a rl iпъJIIlеtlIIс
I о
Illl \,с_цvгllте, да прсдло)l(и начин за отс гI]аняваIlето
и]\,1. I(aTo i\Io)Ke да по}Iсl(а от
lJъз.lltlllсtl
I еля
\lказа Illiя tl/lIл1,1 съдействие за отстраtIяването
llI,t :
jla
,.
lIзпъ-rlнява всичкlл законосъобразни
указания и }лз}lскванIля lra Възлоrките.ltя:
4. да пазtI повс]]liтелна КоlкЬиденцtlалната
ин(lорплачия. в c,bol,Bel,cTBlle с
уговореIIото в чл.44 orflог,сlвора:
l,

'

'^ 11,"r,i;jf:,lir,l1uo,","

или alacTl,' от

IJerI Htl под1,IзпълнlIтели. IлзвыI IIосоченитс

в о(lер,гаrа

Tta

ло 3 (три) дIIlI от ск_пtочаане на настоящlIя

,:tогOв(]Р за п(]/цllзlIълIlеНие илIl на допt лl{итеJltIо
споразуNIеIILlе за заNlяна rlal Ilосочен в ot]te1ll:rTa

]9

тел rIзпълн}лтеля1. да лIзп|-)а,|.и коIIие на доI.оRо|]а tIлlI Ilal ,Ilоп],JIFIlI l-слIlо I(.)
llopllзyl\letl ие на Възло)кителя заедно с llоказатеJIства. чс са lIзпъ-цtIеIItl \lс,поIJtIята tIO (Iл,
66. п,[.

ll O:ll lзl]-I]JI Il
с

l l

] ll ] t ЗОII (ако е прилоlкимо),
jlil
7,
),частва I]ъв всLIчки работнlл срещи. свързанII с изп.ьлIIенtIсто на този !огово1l:
LI.п 27. (l). ИзпълIIите:rят
се задъJI}кава ла издадс lоllllшни застраховаl елнll IlолtIIч.l- съl.]Iасно
\/сJIовIIята l;a ,lл.l . кои,l,о са пера]делна част от скJIIоIlеlтия
flot,oBo11 IlO ])е,(а и \с]tов1.1ята l] Ilего,
Зас t ;:litxtlBa геltни,l е поJIицlI да бъдат ltздаjlеIlи }l представенrI tta Вт,зложителя
]Ie IIо-късно от 5 (пеr.)
liajlcI]дal]l1,1 днtl след склIоtIваIIе на логовора. Засцrаховате_rtнttте пo-rlllIl}I (и сl,оtве]I]с)
зас 1,1)аховllтс-!но,го поltритие) да влизат в сIiла слсд като с llo.,lпllcalla Il о г
две гс c,I p:IIIlI. о г дсня. часа II
l\IlItl_\,TilTa rIз|]иtIнО упо]\,IснагИ в tlисN,lенО
о,г c,tpalla на Възлоlкtllсltrl слсд llOJ:l\,tleII()
уведомление.
,гilкоI]а от c],l)aнa
на Изпълниr,еля. tle е извършил всички IIроцедурl, за rlздав:lпсто на llо,j]ицат.а,
(2), l lрИ необхолимост от добавяне IIа иN,lущество ( Непод-rtсrкаrцсr I{a автомаl,}lчно
застраховillIc)
п() Bpci\le IIа застрахова.I.елпия договор. да rlздаде !обавъlt tcr,п,t ,1сйст ваша'гil в NIo\IcIlTa
,]ас
I|]ах о l]2ll-слна полI,Ittа. въз oc[IoBa на писмено искане от Въз:tоltи,геля.
Застllаховаt елllо,го по](|]Ill.tlе
вJI|Iза в сIIла в часа tI деня спеtlиаJIно указаIIи в добавъка и прrI|(лIоtIl]а в jlеIIя
l] чtlсаl посочсIIll ]]
полlII(itта за Kllaii (освен в случаите. в KoLlTo застраховатеJlIIото покl)итrIе за
дадснrll.о лl]!l]lщсс,Iво
гllябвl 11а се прс](рати преждевре\.IеIIно). Сгойността }la BceKIi добав,1,It сс огIрсде,lIя
rla бqза
]асl,[]а\о B|tTcj l{alTa с,гойност за съо.гветния нов обек.г lt l tегlообразr,вап(и.I
е
e]IcNleHlll
rl
\{с
го,Ilо,!о
l lIя.
,]it-цоrliеIl]I в
ot|lellt,aTa па I-IзllълнI{теля и в YсловtIяt.а IIа зас]рalховатеJlFIлIя,I(огоl]0I],
П;lеrtt.tята ,за
]l()п-цillIlане по добавъкtt се изчислява прорционално на база броri
днll до кl]ая tlal LI,]гIlLlaнe на llо,пI]Itilга
I(1,\l ,litTaIa IIа l]jlIlзане в сtlла на застраховатеJl Floтo IloкpllTtle
по добirвъка.
(,3), !а rrредава п!lсп{енИ отчети на Въз.поlItl.tтелЯ след tlзTlltlillIe
}Ia всяI(о трIIп{осечlIе от cl]oI(a Ila
,]lOI,0BOl],l, lIe по-l(ъсно от 15-r,o !п,i сло на ]\,1есеца. с-цедваrl( тl]l]]\{есечrlе-]
о. сьлъl])l(alщI] пь-rlIIа
ttll(lоllпlаllltя о гtiосно:
J, брtlя tt раз}Iеl]а tla щетлIте от начaшото на логовоl]а. KaKiI) и за IlocJlell
оl.о TI)IINleceчrle:
]. ct,or-tItlLllcttlle Hzr обlците изпJlатени обез,ttетепия. спряN{о п,паtсIIаl.а п el\Illr:
], r,c гаlttlвсttt] геIIдеtIциИ при lцетиl\,lостта с оглсд на СЪЗ,l]аВаНе IIа IIpaI( гllкll за подобt,р бьдсп(
I

(l, llротrtозlлtl обезrцетеllия (в rrроцес на оценяване

зас I рat\ователI IoTcl обезщетеtлие);
7, разлlс'1l ]Iil възс,гalllовеl]и от трети виповнIl

l]zr]]\{ера

I]a цсl ата (Iцсl.|iIс) ,I съо1ветliо на

лllца (ако liNla TaI('.IBa) обезщетеltия,
(,l). /Ja предосl,авя в срок до 2 (две) седN{ици о,г писN1ено поllсtстзане(вл.ltIоII1.I].е-цIIо
чllе]
e_пeItтllсцIIIO llI,tспIо/rtмел:lл). отправено ot. ВъзлоlIситсля
спеI(иално изготвеIItl oTlle l 11 с ])zlз_rlll чен обхват
o,1 гоl)е \.полIсна.гия в т. l0,
(5), {а rlc изисква Представянс на доI(уNIенти иJl1.1 ла поставя \,сJlовия
за 1,1зliълIIенис. l(OIII(]
]lя\,а-I (IгIJоlIIсН1,1е към t]laKTa на настъпванеТо на застрахоr]атеJIIlотО
събtrтl.tе tIJ]}l къl\l ycl.atц о ]l я Rан с.г()
IIа l]alзNIера rIа вI]едата. както И такива. за които N,Io)I(e
да се IlpellelII,I. iIc същестI3\iI]а I]pllBtla IL]IlI

t|la li гt

l(il да бъдат изпълнеrIи.
не
\,I|])ажнява правото си на регI)еС сРеЩУ
l{a
Рабо'гllлttltI. слч)I(ll IcJIrI II ,itbщel]IlII (llt1lltlt tta

I.1cclta
((r).

Вl,з,пt,lлtlt

|]etl

] I

t,е-rtя.

(7), При о,гказ Hil изплаU{ане IIа шlета илIl [Ia неlIзплащаrIе
ло пt,лttttя й разN,lс]]. да Лредосlilвя
llil I]ъз:ltl;ltll гс,гIя l(olI}Ie от експертниТе становиtJlа },I IIl)oToKoJ|I,I
на база които е оlкilзаII(l

tlбе]ltIсtеltIlс.гtl (ltлrt част от него).
([i), Ще,гите да се установяват чрез оглед LI опIlсilнлlе
о ] пl]сдс гави,I.сл1,1 lta Изп,ыlнllгс,пя в
пl]tlсьс],виеIо lla пl)е/:lстаI]ител lra Възлолtителя. за което се съставя
IIpo-I.OI(oJI.
(9). Рсгистрrrllане tо на застрахователното сr,биr.llе
да става най-l<l,сно в cl)oк /to З (Tplr) 1lабо.r.llr.l
itlIII от ,1a]aI,1 IIa пl)едаваllе на всички ltеобход1lпtи докуi\lент},I ог В'ьзлоllсителя.
a,,a,ппa,,п'|'схtlrtчесIсоtо
III\сJло)Iiенllс - l I;rlt.,lоlltеttие М 2

(l0),

сРокъ]' за опреде-!яIIе lta обе,зще гснrlс,го п., pel.иc1.])Il]]alI()
е
l
l
калеIIдарtIrl днlI
(l l). ..........................срокъТ за lIзплащаIlе на обезщетенttето
зir застрахователlIото
, , , , ,, , , , , , ,

"

, , , , , , , , . , . . .

зас,I,ра\Oва],елtlо събитлtе ла
.:1;l

е

i

(Ilt.

...

съблtтltе

lка_rIепдарни дIIи.

прАвА

1.I

зА,цъ.пжЕ HIIrt нд възJI(DIiI.IтЕ.ltrI

2,9. I]ъз;Iо>trи].сля.г }il\{a право:

l, да изисI(ва

и да получ'I Услугите в уговорените срокове. количес.tво и I(ачесIво:

j()

]. Ja i(оII]l]оJlира и:]llълненl]сто на поетите от ИзпълIl1.Il,сля залъл}l(еI llrl. В l,ч. /]la I]cI(a II ,lla
lIO-ПYrlaBa llНr]lОРМаultЯ ОТ И:lllълtl1,1L'еля пl]ез це.rIl.iя Срок lta
fltll,clBtllla_ lI_]Ill ]lal II,]I]1,1]IIlI}a
пl]овеI)кл прll lIзпълнепие на Договора. но без с roвa да пl]сtlrl Ilil tIзII,b.rlIIeHlIcTO:
l. да II,]IIcItBa I,I поjI}чIt. п1-1tt tIеобходltпt.ст Il по своя llpcцellKal. rlH (lсцlirt а I1ия по.rл,27. а-ц,4 ll _5.
I

о I с,г|-)ана

rIa [,Iзпълнителя на tiзго.гвсни,ге от негtl застрахоВкlr пре,l(]\lст на .r(rll0l]()pa1 ti-Tll IIit
с,ьотве IFlа (lacT от тях:
,llal вl,зложи опция R разN4ер ttТ 1% до З0% oL стойнtlстта llit доI оRоl)а. за llре.цоста]]яIIс IIа
.lt()пъjlll}Iте,llни услуги по застраховане от страна tIa Изпълrtltтелll. в слу.lаli tlа необхtl,цилtос г
от cl,|)illla tIa I]ъзлоlltltтеля за ]астрахованс на новопрlrr]обl.t гrI акгпвtI. KOI1TO II(),т],]ва на голII()

.+

пl]аl]llо основание. които IIе са предви/lсни rlа бъдаг засl.рatхоtsаlI II по llасlояlI(I,]ят.itоговоl).
сl]е]лу заtIлащане t[a допълни,tелна преi\,IlIя. Застраховаl слtIа,I а пl]еNIия IIа lttlвtlп1-1tI,1обlI,tttitl
гIl)сз голиIIата 1,1п,Iущество с,Iава по договорсIIите в пOp],tIKala,t,a;эlт(ltrll tIllсла в ]aI]IIclINI()cl,
t),1 вида на rlN,IyrltecTtsoTo и в
I]ап.Iките lta предвLlленаl.а оIlцлIrI в разNIеl] lIa 30%о от cToitltilc lта

6,

lIa логовораt.
tте-цят пис]\lено уведоп,Iява

I-,] зпъ,;l н ителя за HaNIcl]eHиcтo ctI
да въ]Jlо)I(II tltll]ия llo т,5.
Пil,:пlсltо-ltt чвелоNIление вклIоlIва t{нди вIлдуалllзИраIллl данIIлI за новсlпри/tоби ].иI е a](tIlBIl (Rид
lIa
Il]\I|IIlcc,l-L]() lO. застраховатеJlна стойнос'l. поltрити
и
се
изгоl.вя
и
подlillсва
рискове).
от лице.tо- I(OqTo
отгоt]аl]rl зi1 lI,]п'ьJIllеIIl.leTo на договора о г сч)ана на Възлоя<lrтеltя,
tI.rl. 29. Вr,злоlIс}Iтелят
се задължава:
], да гll-1tlелtе IIзпълнеIIието на Услугите. когаlо отговарят I]a договорсIIО]о. по
I)сда lI п])tI чс.!овIlя-tа
tlil ,гсlзtt flогtlвор:
], _lla заплагll на Изпьлнителя I{ена,га в раз]\,1ера. по
рел1l ti прtI \/сJIовt]ята. пl)сдв}IдсII1,I t] ](),llI
l{ol ollo1r:
--j, да rlllcjloctarBrl иIlr]lорпlаrlия rIa Изпъ,ltните;tя. несlбходилrа за издаване lIa зacll]axoвale',l}JIlTe полtIIlIl.
I]l]ejlllcI lta flоговора. при спазване на (] гIlоси ]vl tl,r е liзисI(ванлlя lijl}l огl]аIll.tчсния сы.JlatсrI()
IIp}l,гIo)I(Il i\lOTo право;
-1, лir Il зtr повеI]rll'елна Кон(lиденrtисt-плtата лlлtфорпtачиJl.
в сьотвегствl.tе с yI овореIIото в .t;l. 44 от
flсlгtlлltl iti
5. Да tllСitЗВа съДейtствlте rla Изпълнителя във връзка с изпълнqнието tla този
fiot.oBclp. BK,rIK)чlITej II]о tI
з,l (lIc1,1]alLIBaHe lla в],знllкIlапIl пречки лl]ед llзпъ-rlнеIIие,l,о на
ttоl'itго
Изlt b_rlHllTe_rlrI поllсi(а
!оговоllа.

l]т,з-тlt'liIсt

TOl]a:

('

.1а сlсвобоДIl п|]слставената от Изпълнl.tтеля Гаранция за IIзIlъ.пIJеIIllе съtjIасно
кла\,]IIте IIа

Д\|I OBopil:

tlл,

(l ), Стlrаните ее :]адълI(ават. по неуре,ценrI с IIас-I,оящлIЯ jlоговоl]
выIl]осл1- да lll]lUlагаl.
о]-I]tlUIеI]IIята ctI действащото българското право. в т.ч, Кодекса
за ,]:tcTpaxoBaIIe0.0.
_30,

l]

(2), I,,lзпъ;Ilrите пят се задъл)кава за дълготl)айнлtтс rt KpaTKo,I
l)at-I''.ITc i\raTeprla,IH}I il*IrIBII IIа
В ь,]лtllI<ltт еl tlt, за KoI,ITO застрахователНата cvN,Ia е опреде-rIеIIа
на база ..възс,t tlновlIпtа cToiilttllc t'' на
llI{TIl]]IIl,e ( вI(л IOlllI,i,eJII Io lI при частиtIнИ щеlrt).
разпIеръТ на зас,] |]axoBaTe.ilttot о обезщегеIIIIе да е llаRе||
на l)a,]Nlcl]a IIа вl]сдатal към деtIя на настъпваltе Rat застраховат е,пнсlтtl събtIl1.1c.
tt,]чltс,,lсllа lla базit
вl,зс lilI IOBI ITе.-I Hir стойlIост на aKTl,IBa. деф}lнrIрана съIJIitсно опI)едеJlеIIие
lla ч-ц, 203. a,,l. З

ol l{З. lr бсз
Ila к,rIауза..ilод ,]астраховане''. с BK_цto.teHlI
за
rIзвъ}I|]сдсII
]l]),д п дос-IавIIII. l(al(lo tI
разходrt
I]c'll(llt(t]lI jlоlI,],лнllтелнli разходll. Ilрис,ьщи rla дейността IIо
lзl,зс-гаIло}]яRаI]с tIa a](lIlBIr].c. каIсIо lI
IIl]II_iIагаIIс

I]l,Зцtliltllге,tя IIе с IlKoIIoN,Iи.IecK}i оправдано.оо оо# r.#,T":l;.':,|jfir;:'.,T:il}i.,"*Бffjil';Ji:
llil ]I]чllcjleIIIle II,i застраховitТел ното обезщетеIItIе. с lазI-1 на съвI]е]\Iснl
l}ITe aKl'llBll с скtsива_iIеI ITI III

\аi]аI(l,ерlIс,гIt KtL
(З ), С

гранlrтс се заjlължават:

l. Застllаховаr e,llllaTa полица (и съответно засl.раховатеjl

IloTO поl(l]иIlrс) ,llat B,llII-]a в ctljlil cJJe,I( I(a[O е
llOjIIlIlcaIIa II от двете с,гран1,1. оТ деIlя. часа и п41.1нчгата изриrIIIо
\lIIONIeIIaTII в пlIсN.!е}lо \rвсдо]\{JIснIIс. ()I
cTI]aIIa lIil l]Lзло)к}IтеJIЯ слсд полvченО такова оТ страна lIa liзпъJ]III]
I'еля. чс е IiзI]IJрlllил BcIItIl(II
процеj()/рП з:l Ilз,ittlванетО на IIолицата. без да се взеN,lа пре/(виД
IIлаIцаFIего на цяJlalта зalстl]ахоI]2lте_rII Ia
IIpctllirI l],llI IIа ]I],I]Ba,Ia вноска от нея пр1.1
разсl]оtlено tlлащаIIе:

2,

Зас,г1-1ахtlваl е.пната

полица да се прскратява с Llзтичане Ila cl]oKal. за който е cl(jl]OrIeHaKal(To tI в

зI

cjiуtlarlTe. Пре,цвидеIIII в Кодекса :]а застраховането (КЗ) Lt в cJIytIaII].e
прсдвп]lени в ,I]oI.oBOpal ,]а
|] Lз,пill,iltiе IIlt поръllкаi
З, П1llI lrрелср()1lIlо прекратяване I]a договора. Изпълнителят
]ltl възстановIl lla Възлоll(lll.сля
])aзjlIlKa'Iil I{е)кду цяJIата заIlлатената преN{ия и преNIията за },lзпоJlзваIIа.I.а tlacT
от псl)tIол:l tIa
зас,гI]а\ова гелния /lоговор, llзчllслеIIа пропорционалIlо
lla база 365 дIlи. HaN{a.lleHa с tIзILцатеII}J lI
lIl1,-ц)I(Il]\Ill обезщетсния. ПълнияТ
размер на годLiшtIата прс]\Iия ]\{оже да се IIзtlска и задър)ки от
I,I,зпъ_rtrl lл,ге_rlя cai\{o в случаите предвиденлt
в КЗ:
4, Засr рахсlваr-елната гIреN,lия да се изчислява в лсва. кап) застраховате.lната
суfi.iа ll., гр\/I]tl акl.пвп сс
YNI]IO)I(II llсT r,ари(lrlО число (коеtllи цllент). предложено
за IлзпълIlенлlе на обrцес-tвепа].а поръtll(al ()т
I,Iзпыttrll гс,пя за съответна.га групаi
5, i3ac't рахователIlата сума на иN'уцествотоl за която Изп ьллt1.'теляtт Hocli
отговорнос'е постояIIIIа за
cl]()l(a lIit ,tlеitсr,вие на полI,1цата I,I не се про\{еня от аl\IортIiзаttия.
тJI lзклtOчва ця]l.,I() li\l\/цесIво Ila
Вl''з,цоittIlтеля, какТо IIаJIиЧноТо к],п,1 датаl,а IIа полицата- така
и прrtдобtrгото по Bpe]vc Ilit дel,,icTBtteLrl lI l

-I-ex

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ IJA ИЗПЪJlI]ЕIIИЕТО
tIл. 3l. Ilредавагtето на изпълнението
лIа Услугите се докуNlснl.и|]а с гIрIIJIо)кеl lI].c I(J,N.I
l1.1.tecKoтo ]IредложсrIие от Изпълнителя образltи Ila
доl(уNIеIlтrl. Ill)eдBli/leIl}I в Кодсltсir
I

I

за

зас,Iраховането.
Ll,п.

l.
2,

З2.(l) Възлояоtтелят има право:

а пl]I.Iемс изпълнен}lето. когато отговаря на
доI OljopcнoToi

L]га.tо бълат ycTalrroBeп}l несъответствlIя I
tlСдоста]ъци. Възлоrкителяr, моп(е да
;;;';i'.ii:",;;,];:il:I.|l",li;l'iJ"_,!i;Ё
",-Ji,.
llil }IедосIлтт,|(IIте, като даде подходяUt срок за отстр
IяваIIе'lо tlN,I за ci\,letкa lta [,Iзпь,ttllllеля:
l(OIlcTaTlIl]itFI1,I

Il(),llпIIcBarIe tla окончателеН Приепtо-предаВателен

IIро,Iокол. подпrlса}I о,l,('rраrltlге l] cl]OI( jlo j
rл,/rl'
и(Iането на срока rta деriствl,tс на всиrIки склк)ченлI застрtlховк}I
в
rIзIIт,лнеIIие
IIil
/[огtlвоllа, В с,lучаli. (Ie къ]\{ този MtoMeHT бъдат KoHcTaTLIl)ttHи яедосl,атL,ци
в
изllьJIlIеtIиего. ,Iе се
оIIIIсва1, в окон tla гс,,пн IIя Приемо-прелавателен протокол
и се опрсделя по/(хсl,Ilяl]( cpOI( .Ja
() гс,гI)а}Iяt}а] IcTo иNl }l-ци
налагането на санкltия. съгласно чл. Зj - 37 ог
!оговtlра.
lrLIIII с_пе,ц llз-l

VIL САНКЦИИ ПРИ rIЕИЗПЪЛНЕLIИЕ

LLT, ЗЗ, (1), IIри неизпr,лнеI]ие
на залъл),tенията cll по ч;t. 27 a:r.1() lr ал.l] о,г l;irстояшlltя
,цоговL]]) Засr,рахователят дL"q)I(и на Застраховацttя неусt,ойка
в разN|еI) на 209о о[ застI]ахо Bal еJI Ial.a
IIl]е]!lпя, посочеIIа в действащата I(ъм ]\,Iоп,Iента
на IIе}lзпъл]lенliе зас'l,раховатс,]II Ia lI..,л}lIlа.
(2). Ilpll IIеизпъллtение на за]lълп(енияТа c}I по чл.27
о ал.1 до ал.9 от лIастоящtlя ,]tог(ll]оl).
Застl:tахователЯт l1ъл)l(I{ на ЗастраховаЦия неустойка
в разп{еI) а l0%u от ,]acTl)axolJzt,l елната пl)е\IItя.
п()сочсIIа в деilсr.ващата към момента на неLIзпълнение
застI]ахователIIа поjIиIlа.
(3), Прrl ,забава плащаllето на парични задължеII}Iя.
Застрitховаl еля.г дъл)(tI на Застрахотзitшия
зап,паLцаtIсто I,ta tlеvстойка. дължима за BceK}I сдl{tl
ден от перrIода rIa забава. в разN,lер на ().5 o/o,/Hr'-ra
IlrlJO [I IleT.llece],l,l процента/. изчлlслена Bъpxv
размера }la д.ьлжиNIоТО. IIо IIе повече от 20 %, (Jlвадессl.
IIP(]I{cII га) or застрахователната сума по
отношение застраховаIJо,го }l]\rущестI]о. Jзьв Rръзка с
I(()c-]-O е
I

jlогоI]L)]-)а- Ilезавис}lN{о

от правата си за запJIащане
пl]irво Jla tIi]rlxBaнe rtеустойката с дъл)t(Ill\lи свои париtIFlLI
залъJI)I(еtlия l<ъп,l Застрахова]сля ILгIIJ
J(|l
за,llъ1-1ltttl/},свои сl,о].ветния pa:Jl\{ep I{a гараIIц1.Iята
за изпъJlнеlltIе,
ll.п.З4. В СЛуtIал"I. tle
Застрахователят е llзпълнilл
c;ltllt. а З:tстIlirхооu,,t"",. в забава заплащане. з*,р;;;;Н;;;Тii:"##;]:
за](оIJI]itта JII,IxBa от деня на забавата. изчислена
върху cToiitloc,гr"
a*', га I] срOк парлILiIIа cY\lar.
I{() не повсче от I0 % о,г cToiiHocTTa на
'ra ''"n.,r"''
дъл)IIиNIото,
tlл,35, Гфи констатирано лоUlо
или др)/го lIe,I otIHo I-Iл}l частично rlзII},лнеIIlIе на Ус;tугlt
tltt
Доl oBOI]it llltl Пl]ll оТклонеНие оТ иЗ1,IскВаIIllят r на В'ьзлоll(иl
е,пя. посочсr,r, ,,
спсЦltlllтrкацl'tя, Вr'з,'lоrttителя иМа праВо
Да поиска о,г Изгlъ.lllllIl,елl. да lIзlIъjIIIи llзllя]l() Il ](at.IecTBeIIO
съответната Услуга, беЗ Да дължи допълн1-Iтелно възIIагрDI(ление
за това. В слr,чай. че 'ъ*";,;.;lL;;
ti rlов-l,оl)tiого
lI]пъJlIlеlIlIс на услугата е rIекачествено. Вr,злоrките;lя
иNIil IIl)alJo да зад1,l))i(и i.alраIIцIJrllа за }iзпьлlIеIIllс

jHJ,H:,fi':T;;:oi,:

j]

lI ,1it пI)скра l-tl договорal.

tl.п.З(l. При прекра.гяване
tta flоговора llорали виtlовно lIеизпъJIl leн}le IIа IIяI(оя ог CTpallltr.c.
Hir
OcII()B,lIIlIe |]азJIичIIо от това по чл. З3 от договора- BlltloBHaTa CTpalta
HeycToiiKa
;1ълrклI
в l)a]NICp lla
20u% clT обшtата зitстрilхователната преNI1,1я по
договора.

LLil,З7, I]ъзлоrкll,гелят ип{а
право да удържи всяка дължиN{а по този
!огово;l Hel.cToillta чllез
За,ilър)I(аIIе II:l с\/]\,1а от Гаранция'га за изпълненtlс- I(aTo
пtiсNrеtIо
ИзпълIltlтеля за.гова,
уведоми
Ll,п,З8, Пrlащаtlето на trеустой*,,a".
yao"op""u в 't'озrl !оговор. IIе огl]аIIlIч2tRа I]|]aBolO lIat
II,]IIl]aBIIa,I,a C-1,1laHa ла търсI,I peaulHo изпълнеlIIlе и/l.lrrt
обезщетеrrr," ,о ,,o"""aпu up"rn }l IIропчсlIа,tп
IlO,Tl,]lI в IIо-гоJI'IN{ размер- съгласно прl.rло)I(1.1мо.l о право,

VII|. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

I.

ДОГОВОРА
ll.tl. З9.(1). Този
fJоговор се прекратява:
с tl,]l I.1чаIlс Ila Срока по чл.4 наflоговора;
с Iзпl,лнеIIиеl.о на Rсички задъл)I(ения на С.граните по Ilего;

2.
3, пl]Il
I

I],ПваtIе на пълна обективна невъзNIожност ,]а L]зпълtJеIItJе.
за ttоего обстояlтеl lcl.Btt
зассгIlа1,1та ('T;laHa е длъ)кна да
увсдоми другаIа C,lpaHa в срок ,цо З (tllpll) дни (r] IIасl.ъпl]аIlе lIa]
IIевl]зi\,Iожността ll да представи доказателства:
,l, прII п l]еI(]]атя I]aHe l]a юl]идическо лl,tце - CTpalra по
!оговоllа бсз Itравопр1,IелIс гво. lIO с]\Iисъllа Hil
з а I(Ol о.l(aгге_iIстВо]-о на дър)I(авата. в коя.Iо
съответното лицс е vcTaHOBeHo:
_5. пl]ll \,словllя,г.l по LIл. 5. ап. l. т. 3 от. ЗИФОЩРЮПДРСЛ:
6. в I]ез\,.пта1 lIa действия llJIII актове на KoN,Iпе,IеIITHlI
лър)l(alвн1,1 органи- KOIlTo во.lя-] ло
огi]аt tI tlat],l] Ie Il|]авоп{ощията ил1,1 сЬупкциите. IIа която
и да с бrlло о,
lcollr,o бrlхtt напра]]li,цIl
неl]l,з\lожлlО 1.Iзп,ьлнен l.leTo на задълженияТа им tIo тоз!I
"rроrrr,,r".
договоI].
(2). !оговоllът ш,toTte да бъде прекратен:
]. IlO B,]iuINIгIo съгJIас}lе па CTpaHlrTe. изразено в писмена (lopMa;
2, lctlt,aTo за И:зltълнителя бъде открито ,.рорIзводство по IIесъстоятеJI носl
l,LrIIj ликIJил:tttIiя - по llcKallc
IIас

I

I I

tta В l;J,rtttlltlггеl tя.

_-j ttllIt BlllltlBlto lIсизпълнеIlI]е на задължение на Изпълнителя прlI Bcel(ll
tl,I

с.пе/,lIIи,lс c:tr,.laп с .отправено о,г страна на Възлоltсltте;lя:
ИзIIълните-пЯ не е заIIоlIна[ изпъJIнението на УслуtL.tте в с])ок
до 5 ilItrt. счltгано от /_[атага
tIa в,IlIзаrIс в сltла tta !оговора;
j,] I,1зtrълнитеJlя с лопусIIilл съществеIlо
отклоненlIс о,r Условиятаза IIзпълнснIlе IIа llорыIка.га.
TextItt.tcctt:tTa сltецl.t(ll.rкацl.tя и Техни.tеското Предлоп(еIIие,
дIIL'вII() пllс]\IеIlо Ilред1.1звестие.
j. |, кога-lО

сс изпъJltIи }lепред,lенIIо в уговореното Bpe]\rc.
(.l). Възло;кителят ]\,lоже да се oTKa)I(c el(i{ocтl]aнIlo оl.
договора rI ,ца го прекl]атп lt fiез Ja е
lja.llIlIlc tIеизl1],лнеIIIIе о]. страна на Изпълнителя. Kal]o за
цеJIта c,[ei\Ba .1а сс отправи ]0-дllсвнсl
tIlIcNtcIIo лрсдlIзвсс] ис до Изпълни,геля. В тозtl СПчqаl:i
ý5зл611(итсля,[ пI]еI(l]а.t.ява договоllа без
дъJI)кIл\IlI неустtlйки и обезщетения без необход1,1пtоa, о,
,опrr,,ru,raлна обосновltа.
r 1lябваtо ла

II

I]e

основаtIие чл. l18. ал. 1. т. l от
LLl1,4l, Във всиtIк}I случаи
на преl(ратяване на !оговора. освен прлI

l(l)a гrIваI IеTO с на

Iоl]lr1IIчL.ско:llIце - Cl.paHa по.Щоговора без

l,

Въ злоrкtlr-еrtят

lt

Изпъ.lI нllr'еля'г

п

равопрrlел{ство:

съставят ко}Iстативеll 11ротоко_п
l]еIq]атяt]аIIе чслчга tl разп{ера на eBeHTYaJIIIo дъл}киN,l!Iте пла]цанlIяi

,

ИзlI,1,:lrI1,1

l,слят се зalдъл)кава:

l

l]]ек|]атя BaIi

с

на

за извъI]tIIсlIата кь[1 ]\I.NIcII-]a Ila
1.I

а)
IIlleуcTaнoB}l пре,цоставянето на Услугиr.е. с изкJIIо.Iепие
tla l-ilкt|Ba jtсйнrlсти. l(ilKBI.1.1.o ]\lo)l(e да
бЬ "Ia
llt t tlctrбxll. tll\Iи ll IIolIcKaHlI nT Въ,,ложllгеля:
б) да rtзплirtll нсплатен}.1те UIеl и кЪN,I N,Io]\{eHTa:
I]) лir Bbl]He llit Вt,злолtителя всички
докуNлен.гI,I И п,lатериа,гlи. които са собс1веtлосг на Въ,]'1tоltсltте,llя
ll
са бтl;ltl пllсдtlставепLl на Изпълнителя във връзi(а с преДIvlста
lIa flоговоllа.
/lctlll tlllt

l-1ltl Il

l ltоtlя гttя lt

IХ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
т,ь.ttIt),tзilне

_)

_)

tlLl..{2. Освен ако са
де(tlлпltранIi изричIIо lIo др)/г на.IИtl в тirзli.l[оговсl1l. lIзпоJIзван I,ITS I] IIel ()
по}IятlIя lIi\la,l зIIачсI{ието, дадено им в ЗоП }l п]]иJIожиNlото.
спрriмо отtIошеIIIIя],а ]\.tе)I(д\I сгI]аlI}Iте IIо
.Ii.огово|]а Ii|]aBo. В r-..L Кодекса за ЗастраховаIlе.го. съответнО в
да,i.lсн1.1те ог закоIIа _IIегаlJlIIII
Дct]ltltlltl1llll,

с'IIазваЁIе Ita пDLIло)i(ип{и норN4и
tIл, ,{З, При и,]пълнението на
Договора. Изпытнrtтелят /и неговllте подtlзпъ]l*I}l].ели/ е дrt,ыtсеrt
дil сIIазва всиtlкll прило)I(}lN,Ill lIорN,IативtIи aкTol]e. чреждаши отношенllяl.а. предN,Iета
на !огово;lа- в
LlL BclItII(lI п|]1,1лож1'ми правила,I изисIiваtIия. свързани с оllазване

на око,,,ната сl]ела. соttиaulного rI
t]]\,.цово,Iо право. пр}lло)I(им}I колективни споразч]чlени я
иlи;м llазпоре,tбli ]Ia ]vеждуIiародн()то
сI(()_IIогll чпо. соц}IаJтIIо ,I тI)удово право. съгласIIо
Прrtлотtенлlс Nс 10 Itыl чл. l 15 or. З()ГI.
litlt

tгtlIалIlост
l|,T, ,1,1, (1), Всяка от
Страните гlо този

It|lrl,,tcl

!оговtlр се задъл)кава да паз}I в I Iовер}Iтелнос]. rI да IIс
l]аЗI(i]IIВа lr-[I] Р:rЗПРОСТРаItЯВа_ ИН(lОРПIаuИЯ за дрчгата Страна. с,t,iutата tIзвестIIа ,,;r,., unrn llo
tIoBo,it
tlir flot'oBoPa (,.Кон(lrrденl tиапttа иltфорьlация"). Конфилен
ч1.1алIла 1.IH(lop,r,IitlIия вI(лк)чв.l.
]]]1]'ll'"l']''' "'

J .{|l сс огl]
л;lt'rclt'l'tt tIлll dl
tttlдсlбеlI xitpa
ItIт(ltl;lпtацt.tята

свързаtil.i с ,I.ъl]говската lleliHtlcT. .texHlltlecцllTe процеси.
l Ho)/-xav. изобретеttия. поJ]сзнrI ]\Iо,rlели IIjILi lfР}'ГII llpaB4 o'I.

l.)c

нието tla !оговора. Нс сс сrlята за Korttllи/tertlltri1,1lta
tla IIзпъJIIIенlIя проеtст. сr.оiтllосI.га tl пl)едN.lеlа II:] l().]JT

!оговtl1l. с сlг;Iед бьдещо позоваване на придобrlт прсl(lесисlналсн сlпllт о.г 1,I,зll r,,ц н ll.ге,rt
rt.
(2), С rrзключсние на случаите. iIосочен1,1 в ал. j на 1озli
член. Kol ltilидеrtI tllалltа llltt]lopMittllt>l
N1O)Iic ,Ila бьдс разltl:lt,lвана само след ПредварителIIо
IIlIc\Iello одОбренпе
дlr1,,-оrо f гllана. tta.ttl ,ltlпa
с LгласIIе нс N,lo)Ke да бъле отказано безпри.Iинпо.
''.
(З). I Ie се счIlта за tIар)/шенIjе IIа задъJI)IIенtlrl I а за неразкриваI,tе
па I(он(lлIлеIIцI-1а_пI]а

tl lt(lo1lп,llt11l

l
I(O'I0,0

1,
-j,

tя. lttlt,aTtl

:

(lсllлlацtlята е станaша
lI /lta с o-1, CTpaHl,T,lc:
l

I

н

l

l

нt|l сlllлл

п1-1едос,t

съtlI ]]стIIата
В c,,ll .tattr-e

}Iли

става публи.пIо достьпна- без нарyпtаванс Hir rсl,зrl
fJогtlво1-1 от

ация].а се }.Iзисква по силата IIa закон- прило)l(rlп,{ спря]\,1о
коя]о lI дil е от L.гранtlте: ltлlt

авянетО па llrtс]lорtvtациЯ'а се Iтзисква от
l)сг),JIаторен илlI др),г I(o
длысна да изпълllIl такова из}IскваI]е:

(',г1-1altar е

по TOtll(ll 2

1,1ли

3 Страната. която

llезабавtttl /lll]}'гата Страrlа по
fJоговора,

(4).

ЗirДТ,Л lrteH

слсдt]at

tIleTci''.c' оl]гitlI

ла предоста|зи lttI4lclpпlzlllltя.la.

lI

)ведо]\Iява

ИЯТа ПО тази клауза се отIlасят до Изпъ,lll Iи,гсля. Bc1.I1II(ll
негов1.I подс,пеIIиrl_

l(0IiIpojllц)a}ItI о,г (lирl,rи rI оргаll}lзации. вс},I1lI(и негови
служllтсли tI Ilae-ttI ol него (lизт,tчес|(I,I t',IIII
I(]l]llдIIческlJ .пIlI(а. l(ttTo Изпълнителят отговаря за
изIIълнеIII.Iето IIа .I.сзI,1 заjll,л)I(ен llrl о.I c]I)alIIa IIа
I

itI(lIBa ]ilIца,

ЗаJl,1,-цrкеltията.

свързани с неразкр1.1ване на Кон(lидеrll1иаtrlа га

сJIсд lll]еl(раlяване lra flo1-oBopa на каквото и
да е основан!lе.
i

и

lrфоIlлlаi

tI,1я

OcTat]alT

в

cLIJIi] tl

IJ,блrlчtlIr rtзявлеrIия

Li,п"l5,

ИзпълН1,Iтелят няма право да дава публичt;tt llзявлеIItIя
ll сr,обцеI,ия. r(il рirзкl)иtsа tIлrI
]]азI"пасяRа I(aK]}tlTO t{ ла е информацIiя. която е поJ]vчtlл в,ьв вl]ъзка с I]звърIхваIIе

lta Yc;It гlt-lс.
въз оarооо no ,u,n",l и N,Iатеl]иалrл на Въ llIoltt1.1Tc,rtяl
lla
])е,]\,л га] lI trт 1lttбо,гата rra Изпълните.пя. без rlредварltтел}Iото писмеIIо
с,l,гJlасие на I]ъзлоlI<ltте,;lя. 'IJII'
Koel
tl
с,ьг_пitсllе ltяпча да бъ,i(е безпричинно отказано l.тли
забавеlrсl.
лI]еJINIет на този

flоговор. независимо

дал},1 е

дtз-гоlэскtr lrDaBa

tLп, ,16, (l), Страните
се съгJIасяват. }Ia основание чл, 42. ал. l от Закоltа за aBrOpcKo.Io
пl]аво Il
c|)OilIIIilc ]\l), права. (Ie авторскlI,ге права върхч всIiчI(лl
докуп{енглI и ]\la].el)llaJ]IJ. lI tsсякаквLI Jt[]_\JгII
сJIсNlL'IIтll ILII,I ItоN{поllенти, създадени в
резултат }Iil !Iли във врьзка с излъJIнеl I}Ie,I.o на /|сlгово1-1а.
п |]rIJ Ia,lUleжilT tlзцJlло на Rъзлоlкителя
в същI,Iя обсп,t. в койt,го биха I Iринадле)l(аJIlI Hit aj]T.l)a.
llзп-l,,ltltrt гсля,г декларлра I] гарантира. ale трети
лиl(il не I Iptl,],eжa'a.]. права I]ърху зготвеIIII.Iе
.цоI(\ lIelITtl ll друг1-1 резултати от изпълI{ението на
Щоговора. които могаl. да бо:tа, об"*l. а atBl.сll]cI(o
п I][lB().

(2). IЗ слl,чаl:i чс бъ.lrс уста}{овено

IJt,,l_пtl;ttltIс,пяг llll.tлlт

14

зlrъл

с вJIяз.по в си..ttit съдебllо решсIJtIе или в cл),tlarii .Ic
ttlll.елят ус гtIновя1.. .le с изго,l вяIlето. въI]с)I(,цalнето tl llзIlоJIзваtlсто
IIil
]4

,K)i(\:NIcII-IIl lI]]Il др!'I'}l N{атерrlали.

съставенli прll llзj Iълl{сIlието llil тозII /lоговор. с IIa]]yIlIcIIO ilt]-|()[)cl(()
да HaIIpaBtl в-ьзNIо)I(IIО Ja [Jъзllоlttлt.гсл.ll lJзI]оJI ]t]zltic Iо

IIраR() IIi]-Il)cTo лtIце. И,]пълните-rIя се задъл)кава
] l\I:

l, чрсз IIlx)i\Iяllal lla съо гве.гния докуN{енl.илll ]\{а.tерllап: LiJILI
2, ,II)сз заi\lяната IIа елеN,lеI]т от него със заtl{итенII авторски права
с J(руг

tllr.нttllttя. Kcliilo rIe IIарушава авторските права на TpeTlI jII,Iца:
}1лl1
]l, I(aTo lIo-ц\ltI}I за своя cN,leTKa разрешеIIие зal по-цзваIIе на продчI(та
от
}Iap_\,I

4, Вt

IlcIl

ll.

,l

слеfi,Iснт.

със

сыJIа,I а

]-]с.lоtо JI}Iце. tIипто пI]авil са

з-псtlltltтеllят J,ведоl\,1ява И,зпълнителя за пI)етсн tlил1.1.е за FIар},шени
aBTol)cKll IIpaRzt от c.l l]alla lia
l]el ]LпIIt(it в с|]ок до l4(че tпltрtпlttОесспl) днц от узilаваIлсто ипл. В слччаr:i. .Ie Tl]e
грLlица II|]еitял!я.г
L)cIloRa'] cjlнIi пl]elcHLIlIrT. Изпълни'геля IIocll пъJlllа]'а
отговорIIос,г ,I Ilонася
'l

BcI.lt]KlI llle-гIi. проrlз.г1,1tlalI ц I
(II ] ()I}il, Въз,llttlttителят пр!IвлLlча Изпъ;lнttтеля
в свеrr ryaJlcн споl,} за IIа|,)\IшеIIо аl],горсI(о IIраво I]l]B
I]l]l;]I(il с IЗп'ь_'IIIен 1.1cT о по f{оговора,
5 lJзtlr,.плlllтсляt заIlлапlа lta Възлолс1.1теля обезщеrеttrlе за IlI]ст.ьi]пе] пте
t]l]едII II II])олчс l Ia] tl гс lItr,[зII
I]c.rIe](cTBlIe IIа окоIlчатеJIIIо lIризнато IIарушение IIа
aBIOl]cKtl пl]ава IIа 1i]етп ,пItltа.
I

I

IlDсхвт,llltяttе на пDitва и задълrttенлtя

II.il. 47. IJlrкоя о.г Сr.рани.гс
l]яN,Iа право да iIl]схвър,]Iя HlII(oc o-I. прatва,ltI
III]оIlз1,1lчаLц]l от ,t-ози !оговор- без съгласllе,го на
др),гаl.а Cr.paHa. Парllчtr,,.r"
\I()I а,г /llil

бъ.ltат п1)схвъllляIlрI и.пи залагаII1.1 съl-,qасно

п

риJIо)I(}' \{о,]-() п|]itвt].

1.1 за.цl,,ц)I(сI

I I l

яl а.

,,,,"n,",rr," по Щtlt oBtl;la

I I lrt1,11g1111n

tI.п..l8.'I'ози

!оговор N,lo)I(e да бъде изп,lсняlI ca]\lo с доllълI llll.e.пIll I сII0l)аз_\ лIенtIя. лIзIоIвеlIII в
lIIIcNlclIa (lоllпlа и подписаtIи от дtsете Страпи. в съотвеlст]JUе
с разпорсцбllте rra ЗОП.
lеtlDеtlдолrl пlа сlrла
tlл"l9, (1), IJиttоя от CrpaHlrTe_tro
този !огсiвор IIе от.оваI)я за l Iеизп ьлIIен'Iе- п])IlчлIIIсIlо oI
I]eI I]]ео,lолIlN'Iа сила, За Ilелите на този
,Щоговорл ".непl]еодоJl l.i]\.Ia c1IJIa" tl]\Ia зIIаtlсIIиет., IIа ] оRа Ilоня гIIе
по сN{IIсъJIа lla чл,306. a-,t.2 от Търговск1.Iя закон.
IIс rttlrtte да се Ilозовава на tlегIреодолtlма сила С,грана. I(оято
е бrt,,lа в забitваr lib]\I \IONIetITa IIа
IIас l ьппitне lta обстояте;tството. съставляваIцо
непреодоллI]!lа clIJIa.
(2), С-I,1lанага, която не ]\,1оже да изIIълнИ задължението
cll порадлI IIeIIl)eor{OJII I]\l а cll-]a. е,цлъ)Iiilil
,l,] Ill)сдlIр}Iс\Iс l]сиtll(и леt-lствия с грижата на добър стопанIlнЗа дat tlal\{alrlи до \I}IH}INI\]\I пollecellll Ic
,зirIrбlI.
B1-1c-lltI ll
Kal(To 1,1 да уведоN.rи п}iсл,lеtIо ]ll)yl.aTa cTl]aHa ts срокдо (t.eic.tt)
7
дIlII оl HatcTLпRаIIelо IIа
Ilспl]L'()jк)_пII]!|2lта сIIJIа. като посоч}I в какво
се съсl.ои непреодолиNIата сила ll вт,зi\Iо)l(нl.iте IlOcjIc,цIjItll
0т IIсJI }al Ij зл-]],iI lle}i lle] о на flоговора. 11ри неувелоп,lяване се
дъл)Iill обезtllстеltrlе ,]а tlalc].},пtl,Tll
()
I

I()l]а вl]сдI],

le

(3). flокаго,Iрае I{епрео.цоли^{а'га с}Iла. изпълнснието
IIа залъл)I(снията Ila cB,bl]зalllll,e с
зiI,цъ,]Iжен лIя се спuра.

liaci]culIIII
I

I

I.ях

lll tцtl;tcltocT tta отделни ltltаузи

, 50, В с,пучай, че някоя от кJIаузите IIа този flогtlвор е нсде'-Iс,I.Rителн:..
това IIе засягit
ocTalIa.!tlTe клаузи, I Iедействителната клауза се заместват
o.1. разпоредбrtте lIa закоIIа.
tl"T

уведоп,tленrtя

ll.п. 5I. (l). Всrlчки
уведомленltя п{ежду CTpatltrl с B,bI] вl]ъзI([l с тtlзlI flol tlBoJl се IIзв.ьрIIIва г I]
IIисNIсIIа t]юрьIа lt i\,Iогат ла се предават лично
IiJI tl lц)сз IIpeIIol]1,1IaIlo IIIIcl\I(). Jlo
ttr,1lllep. tttl t|lattc.

c.,lel(Tl]oIlHa поlца,

з5

За 14зllъ;ttl

l

l,гс_rrt:

Алрес за коI]есlIоIIденцIIrl: .,...,..,..,........,,...,..,

'I'e,t,:,....,,.....,.,,,

Фitкс:...,,
e-lllail:,,.,...,.,....
JIllце за ]tоtIтаl(,I:
(_З).

За лата на уведомлението се сч1.1та:
уведомлеrIпе,],оi
ска - прtI IIзпраU]аFIе IIо поIцата:
а разписка - при изпраIцаI]с по K\lplrcpi

IIна поща.

(4), I)сяка кореспонденция между Страните ше сс сч}Iта за вa'Il.iд}lа.
ако с llзпl]атснil

на

Ilосочсtlt]lе по_горе адреси (в т.ч. електронни). чрез посоченtilе по-горс
срсдс,лва за коNI\,никацIIя II IIа
T]()c()(lcн I.ITс ,lltlIIa ,]а контак,г. При промяна Ila посочсните
а,цllссrl. те_псtltоIIII 1.I jl])\,гrI jlaIIHlI за l(OIIlill(l.
съо',I]cTl]ilTa (',rрапа е jLпъ)I(lIа да
УВедоп4и другата в п}lсNlеН Brlr( в cl]oк ло З (lttlltt) /lltll от tlастыIваrlс
IIа II|)оIIяIIаI'а, П;llt неизltълнеIIие па това задължеIIие
всяl(о _\iведо]\Iлен tle lцс сс сч1,Iта за Bil]'ll/lllo
I]l]L,IeIlO. al(() е llзпратсно IIа посоче}Iите по-горе artpecrl- tIрез
опliсацlIте с|]е/lст|за за l(()]\IуIIIiкi]t(lIя lI lIa
IJt)\,( lI lcIlIJ e _IlIIlil за l(oH1llK,].
J

(5),

l'Iри

преобразуваttе без

III)аВIi()Оl]ГаIIIIЗаIllIо}lIIаТа

прекра,],яване. пропIяIlа

на

llilиN,IeHOBaIJlIc

I

().

форп'lа. седалишlеТО. аДреса на yIIравлсние. пре/ll\{е-l:l tIa деiitlос.t. c])oI(il lIa
сl,цес Iв\,t]аIIс, оl]гаIlиl'е ]]а управ,[ен!Iе и представителство на I'Iзt
lъл tIrITe_rIЯ. съLцllя,l сс задъ,ц)IiаI]а jlil
)'Be,il0\III lJъ з,l lсlltl.i гс.пя за пропrяIIата в срок до З |пllltt) днll от l]пLlсването в съотве] IItlя
l]ег[Iст1,I],
l lpt-.tлtl;tci.l]rlo пtэаво

tl,п, 52, Тозll
!оговttр, в T.,t. Прlrло>tсеIlия,га къд,1 IleIo. както Ii всIIчI(II lll]ol1з-IlJtlil'lIl Il]IlI
свъl]заIIIl с tlег(] споразу]\4еIIлIя. и всиtlки свързаIIrI с тях
права ll залъл)I(еIIIIя- щс бь,litt ]]одtlllнеIIlI llit II
IIlc, сс I bJII(\]l]:lT съг-цасtIо българското право- в
т.ч.
lla l(олсltса
разроllе;lбите

за засI)аховаI]е1.rr,

I)азirсп tttBaHc lIa споL.lове

LLll, 5З, Bct,IT KI,I споl]ове.
породеIIи от т,ози !оговор ll-пrI отIlасящи се до IlC| .,- вк-цIочпте.пII..,
cllol]OBe-]c, пОроДеIIll I,1л}I оТНасяIци се До Ilеговото ,гълкуваFIс;tедеt:tсl влt,t,елнtlст. rlзtJIrJIIeIIlIL- IJ,lIl
I
I]c I(l],lT,I B1ll Ie, както ri споровете за попъJIваIIе на празiIо,l 11 в
f]оговора llлlI l 1lt Ic посtrбяваI Ie0.11 Nly It,bNI
IlOIt()BЪЗIlIIKl{'l]'lI,1 обс,гояте,rсl,вzt. lце се
уреждат MelK;ly С'l,раrIпте чрез прегово|]tj- а lil]rl }JспостtI I.|lIIe IIа
cbl,]IacIIc - cllOl)LT пlс се отнася за
решаване от компетентIIия българскrt съ,,1.
IIа ocIttlBaHlre чл. I l7. a.I. 2 оr.ГПК стl]аIJите се с i о|]азчл{
я t]alr.. .le в c:l},.Ial.i Ila llсl]l,зNIо)I(нос1
за
l)ClIJa]taI]e FI|l cIIOpoBc]'e по пътя на преговоl]I],гс. същл]lе Il0д]lе)каг rla
(It
I(oNII]eгeIlIIilIrI
разгле)l(даIIс
с t,"l lIo cejla_il1.Iще гсl на Застраховащи-tt ..Брrllсел.. EAfl.
I

t

I

I]

ttзеr,lп_il

,,

я |эtI

tl.п. 5,1. Тtlзlr
/]огtlвор се

('TlT atll1,1c,

1.1зго,|,вLI

tt полписа в llBa еднообразIlи

eI(,]cN{

l l

лJI

l]zt

- IIо e/,ltl'

зa]

l]сяI(а

(,-,

lIll1,1-,rolltcHlIя:

раЗде.rIна

(IacT OI Ilего c.rle,rlIIи'Ic
прlLlо)кеI

I

IIrI:

J-IниТеЛя:
l IpttlttlltcclIиe

Nl 4 - Гаранция за изпълнеIлие;

ВЪЗЛоЖИТl!Л:

теJlя:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

зб

},Ii.,\зАнI,'я зА подготовкА
нА оФЕртА зА възлАгА}IЕ нА
ПоРТrlIIiА tiр.,з оБявА зА съ;йрА;Ёйооп.r',
оБlцЕствЕFIд
проl]Е)кдАrс

нд поръ.lltд,гл

llzrС-l'ОrrШ|ll'Ге 1l{аз2lнtrя

са ваJIпднп ll се пl)Ilлагаl зп IIодI.отовка
I.a lla olllen,
обlцссгвсllll пOръ(IкIr, обrrвснrl
,"l.".jBio,
р"r"
зоп
сьбllранс
,,л
""
""
"b.:;';';,'],i';r"J;;;;."""
l. Обшtll },c.пOBlt я 0I.IIo(

l l, в",п,,*,,";;;';фi,;i:Т:}НJi.'i:.".inii-ч,,,,,.е'

a|ii: l

lй,,-^Ж;;: l}j;,uji""T T,1""j'.l""o;,j',1,*#a

ifii}:Нl.'l:illдоку\Iентация
J,ri",rT

'll:i]ffi;i":'-*aBa

,

се публлlкчва

}I пряi( досlьп tIрез

поръчI(а. Texllllt'cc*llTe

;;rJ;lll'lfiJ.[]i:

УНИКаqеIl pe(lepeHTeH номер. IIод който

i

е,цеI(гронII}'

"пец,,,]l,,п"ц,,,.,

,,,n.o,,n

"]ii-ili]i,-ji; ;Н,;:,; ;:

lttliltc

.,]а

бъде Ha]\Iepe'a

в

на срока за пол)i tIaBaHe на
офертrл. Ilocotlell в сtбява.га. BceKlI
vtIatcTIJrIJ(
alIe за разясIIение tsъВ връзка
с обявенлlr.е чс-rIовия. Искаttетtl

ения в обявата
факс lt.пll c-mrtil. Kol
}1 подпечаl.апо оl

Icatlo
'\,п\,в:lt

а сс

пчб,tlrtt),ваr

lro

,,,-],a,,""],n

с l{ilпl]aBello

за

IIо е-

,,',"-#,.';*;'.'#i;,il.i;1'"{Ёj1ii,iЦ:ffi:'ffil?.:iu, " ,,n.,4,u,,"
Роз".,,",,u"
;;;';;#-:'Н;:,"#:;:,j]l,"".",j'i#;;Н,,пOръчка,
но след обявснИя краен сроК
по
:

i

j'

ilI]::b Jili:;H ;: JT

ла н а KyIl у в а ча.
оДаВане па о(lерти BceK}I
\lчасГнtIк

оt]lертата c1.1.
L8. ('лс l Ijllll(IalIc Il1 споl{я пл , | /,
по т'1'6
llезавJIсиN,Iо от техния
uoo|r|n"u
1,0. [ioll rо .,бявата за съб
,ll()пъ,rIII1.1

за I pCK|]aTяBaIlc,"."

^,Io)I(e

^, _-^--В]'ЗЛожи't
еJIя'Г разl ле;ltДа

да

т.l.j lle

сс paзI.,ile)Kjta,

l#l"

:: ;,:,,l,,,,,i:#:

;:|

о],l еглt]- IIi)oNIeII1,I lt,llII

и оцснява пtrлу.lсни,ге

tlr|lc1.1Ttt

"ru"xxixi;ilffifr;;Jýy#.#;...ri""fr :;TJ;:il:i',:jl]",j;l]:,:l:;*""""
ие.го на Дружествоlо
- ..Брикел.. ЕАл. обл. С'.гара Заt.оllа. обtл.
п.к 6280- в отде.п..Търговскll.-,
е на крайrllтя срок. Ile се прI,1еi\{а
от IJъзлоrклгеля, I Ie сс rlpltc;rla
с наруlлена цялос.I., 'Гаttава
о(lер га се врт,lца Ila

url,|,l

,гк)iIъ.пваiIе на оr|lерт.и,ге

llle." ..,r,.#'r1l';:.r"r::Jr#:ffi1.,r'o.ru,ir,ir,."

J.,}. /[tllt_lIrt'lrlrlle. свъl]зэllи_С
уtltlстието

\'п,l,JIII(l\I0II1еII

- IIaIlNlL,IIOBa}IrIc

от него

I{a

\i

ПреДс,].авI]тел

tIас.гника.

nnlrnunuru (оr]rертата1- се Iрс/,(ставrIт
оt участIIl{ка
поIIlеIJска

"
- ,,nunb urn.,b.,

п!]ицпя. се лолава

"onu

1.IjIIl

оI

посочват:
to KoI il Io е п l)lIло)I(]I]\,rо:

ItОЯТО Се

вклг

]

н tl по възl\{о)l(ност (.
)ерен'ен tIoNIcp, zl *.'l1':'J',;,T::l]li^il
c_tt]il

}LIacl.IllIKtt.

,,'u';;;;unu,u", lIз\IснсIIия

о.rо*]i*Ооl"..;Т:ХлЖХНИ..И.У.IаСТIIиI(ъ-г

l,'i,li,;.,.cIIllle

IIo,:!I]IlIIII. ]а

llо,цав.l о(lерга за lIoBeiIe
о]

;''ТН;ll ;l; li'iil:,:Ёffi;x"J.H*{";;"'"; il::i:"",-,;,,.,Jj]::T,J;;""Hx;.,:#;,x;
;;;"]);:';j]::j;],:;:",ЁffI^'"нтите
Ileli()Bol о пре/:IJIо)I(еIIие ,"
, ;:i]lo::

съ,цър)l(аUIи се в опаковк21-1а-о(t

рта'а по T.4 ].l се посгаR,I.t п
,,' or,i"",,^ tlалttа/дiItоб:

#Ж;iТЪ1;"Н"lrJ,Н,,:; "; ;'""'

з7

].3, I(oгaTo сс l Iредставят

lltocTpl-I. KottTo грябва

да clt OIIaIioBalItI () f.llL._лI I() OT ,il()I(\NIcIIllI]c lt
обозначават по нtlчин. от който да е t]илll(.) ttой t,tt lI1-1едс,tаl}я. а l(()гllIо с lllllI]To)I(II\l()
lI зiI коя сlбособслtа позlltltIя се отнасят.
].9. ()паlсttвl<tr t,c с ]\loc.I.p}.ITe полччават съпtllя l]ходяlll Hoi\Icl] ]lal о()сl]lага. l(а-го
I] регIIсI ьра lIa
I] l,,J,Io)(IIl,cjlrl rI IIa
докумеIIта. лIздадеII на приIIоси-геля IIа оd)ергi],та cl]eUl\ вх()дяtltLIя HOtIeI) сс
lrгбе.;tязва ..ltclcrpa",
oIIal(OI]KaTa.

тс

сс.

1,I lItcKBir tllrя Kl'NI чlr2lстнIIцIIr.е прIl подготовlса
на офеllr.а
З l . I I prr lI()дго'|-овка rlа o(lepTar-a участti и lIlTe са длъжнлl дir сllilзва I. tIзtlсква| l}Iя,га Ia в,l,зло)](rlте,п,l. jla
се iIрlIльl]I(аl,тоlIно къN,l обявеrIиr-е от Възлоlttите,lя vсJIс]вия ll образIlи. гtчбллtttчваttи
в tlllсr(lи_па на

_J.

I

I

Ii\lгIyBatIa.

j.2, BceKlr
}'LIilcTIltiK LIN,{a право да представrr сашIо елна ot|lepr.a.
З. . O(lcpTara се
rla българсItи езиlt на xapTlleн носител.
'lзготI]я
], K:Itltl Ila (Iуп(дес,l
ранно л!IL(е \Iоже ла е ca^,IoclOrI'l еJIен

),tIас,гIllIк в ]Iоl]ъLIката. al*o

NIO)Iic

calvloc],(],ITcл}lo да гIодава o(lepTa за
участие tIли да склIочва -ilоговор1,1 съгJIilсtIо заl(о l l0ла ге,[с1 вото IIа
дьр)IiаI]it Iil. в която е ус.гановеп.

].5. Iiоr,агсl чч2lстник в сlбществената IIоръчка е обеJlиI.tенис. r,ой с;tсдва
да tl]]едс,Ittви в оr|lср.га га ,сп
I(опIIе lIit доl(у 4ен,г- ог ttoiiTo е видно правIIого oclIoBaHlIe за създаваIIе
на обедltllеItrте t (). ](акто lI

c_Ilc.]IIa,]

а llrI(lорпtацl,tл

:

- IlpaI]ata ll зад,ьJl)кен Ilята IIа }lчастниц}l].е в обедrlнсllиетtl:
- l]a ]I] l)e.]lc,rlc II licTo IJal о,гговоI]IJост,га п{е)кду .lленове-Iе Ita обсд1ll

teH ttcTtt:

- ,l1c|'ttltlcTtt t с. I(оl.i,го шlе рIзIll,лIляRil Bceдtl tlJleH на обедlIнсllиеL-сli
-,,(lt бьдс (]III]сдеJIеII IIартньор. койrо представлява обеди l IeHlIe1.o:
-

Jа

гоl]оl]ена со]IидарIIа отfоtsорност lla RсичкIl члеIIове lta oбe;1lllteHlIeTo.
KoпKpeTI{a,I,a поръrIка да се IIозовава,I IIа капаLltll.е-ttl Hal TI)eTII
-rIlIIlil.
IlсзавIIсIINIО (]-1 ]Il]aBIla],a връзка Ntе)кдv тях. по оll]ошенIIе Ila
l(prlTePLltl гс. сl]ъl]зани с IIKOHoNIIlLlccl(()I()
rl t]ltltlttHcoBtl с,t,стояние. ,"""r,,,"an,,r" способности tr п podlccltoIlmrHu
пarпra,"rЁ,,r,,оal. l]prl спазваIIе Ila
II JIIcl(BalIIllяl,a на ч.,t.65 or. ЗоП,
j.7, ]{tlга,l,tl vtlастнllкъТ се позоваRа на
капаLIитета на TI]e l и лrt t la- t ой грябва дil i\{o)I(c лil .rlоI(а)](с. чс LLlc
palI]O,aaI it С 'l exнLl IС
РеСурси- ка'го представrI Jloкy]\{cHT}.l за l Iоетите () г T|]eTIi-I.e лI.IIt|l за,ltъ,[)I IIя,
б b.,te \

j,(l, Y,lacr-tlltцllгe NIогаТ за

I

_i.lJ. TllcTrtтe rtt.tIla трябва

да отговарят lla съответIlI,1,гс l(pиTel]llI.I за подбоlr- за д()](:lзваl|с. IIа I(OtI-I()
)'частIlIIк,ь'f се llозовава tIа техI]Ilя капацитет tI за TJlx да IIе са IiаJIlIце осtIоваIItlя-Iа зal
OTс,].I)aIIяI]|lIle ог
сlбrrtестtзеt IaTa лоръчка
З,9, Коr'а,гО vlI,1ст[IикъТ е llосочиЛ в ot|lepTaTa cli. че Ulc lIзпоJIзвtl IIодl
lзпъ]III}l1еЛtI. сыlll1те с.пеJ(R.l да
o1,1 оваря,г IIil tIзtlскRанLlята на чл.66
от. ЗоП }l да преjlставя,]. докilза Ie.[c.| во за lIOc,] tITe о.г
I]О.UIЗI l Ь.[ни tс]-I}I,ге задъл)I(ения.

З,10. ПолпзrI,ьл ни,I,е-цл1,1.е трябва да отговарят на съответнrl [е крlll'еl]ии
за rrодбор сr,образнtl Bt1.1a ll
.цс.па IIal IIорьчl(ата. който тце изlтълпяtsат. и за.гях дtt не са IIaLпице
основаriI]я,]а о].стl]аняваIIс оI
IIоl]l,чI(аrа.

],1

|, ]{огаr,о v tl:lcTll',Iкъ,t ще изllолзва подllзtlълн1-1тел lи иlилтl се IIозовава
LIa l(alпtlLIите tal н:] ,г]]е1II
по,tл,54 от ЗоП се представя,]'за всски от IодI.1зпъ_rl н ll]'eJ'lIl l е U/}L]lll l?cTtITc,Ilица.
а

JItIца, дcI{"rIapaltlrlI

lI за ,1оI(азване на съответствието с KpllTepllIIT€
](ела IIа дейности.Ге. които lце изпълltяват,

](O](J NIcH

]]lljla

II

I

I

за ltодбоll

I]al в,l,зло)I(IIтеля

j,l]. Учас,1,1rlIк в обсдинсние. косто
е подало o(lcpr.a, не п{о)ке ла подале
д )'.Iас,гва В ,цруГО обе,цинеllие. подало оферта в сыцtlта |lt)р.ьчка.
j j, JIlrltc, I(ocTo е дало съгласие и

,ца lil]сдстаtsя саit.tостояте,:lна

оферга,

-

lJ зztl]rlc1,Il\Itrc г

са]\.Iосl.ояr.елlIо o(lepTa

фигурЙрi като iIодизпъJl IIител в о(lер,гата tia

/l]]\/I.

()-r

I.T.rll

ччастнl.l(. нс ]\Iоже

l4, СвъllзаIIlr лI{ца IIе l\,Iогтг да бъда,г сап,tостоятелни
учас гIIиIlи в едIIа Il с,ьца порьчI(а,
З,1_5. \'частtltlltы.трябва да проучи всички инструi<цlли.
образпи. условlIя aпЁчr,,Рr,пuчпи в об;Iваrа.
З,

Te\_IIlILIccI(ata сrtсц1.1t[икация Ila възложи,геля lI прило)l(елILlята.
"
Не в.ьзпrсlтtлt ос,r,, u r" l ,
р",ооa,,.,l8tI IlrIJIal-a
lllIt]lоllпlацllя, IiзlIсквана в обявата и образеца на o(lepTa }IлLl
пl]елставянето lla оt|срга. неотговаl)я[lа

IIа ltзLl с I(BaI IIя,I,а прлI BclttIKLl случаи е
риск за участIIика и N,Iо)ке,цal /(оr]еде до отс IрilняваIlс.го l\Iv ()т
IlUpb,lKaI:1,
I

З,I6, Ko',I
вида. качеството и ФункциоIIал H}IT. хараI(терлlстиI(п IIа Il|]едло)(енt,lте
Jlc}-IHOcT
(C'MlJ, r,с,T'tчествотоl,га llли досr'авrtа) трябва ja отговарят напълtIо IIа }]з}lскваrIиJl,гtt t,a l'схlIлtческltl

спецll tllиttаllиll

1,1

условIiята за изпълнеIIие на поl]ъчкат.а,

З,l7,

L}a1llTaH,t

llocT на офертите се раз]]еU]ава cai\Io ако това е tlзl]ll.IIJо IIо]l]олсIIо в обяваrа,за

сr,блtране rIir сldlер,ги.

J.l8. Уч:rстllиrtttr,е tрябва да представят

офе;lr,а за целлтя обепr на обrцественаrа поръ.lltа. ДItо lз
сlбяваtа за събltllане tta оtilертИ изрllчцО е посоче]Iо. ale участницllте ]\tol,aT да поrlirдат o(lellTa за e,,tllit
lIJlll lIяI(oJlI(o обособени позицилl. то офеllтата за,цъл)кllтелно трябва да BI(jIloIIBa пыlttия обепt псl
п ]]c]l jIO )(е н !ll,c tlT него обособен}l позиlIlIи. Предлоlttсния ,]а riacT от общес'lвеtlата Il()l),1,1п(a
lt_пrI rlac,I
оl, cb()l,Bcl,HaTa обсlсобена позиция (група) не се разгле)кдат l] ччастнлIкь,I преJ(с,Iавил TaKaBlt ot]le1-1гlt
се OIcTl]aHrIt]a.

.l. 1,I,1rlclcBa tl Itrl к,Lпt сълl,ржаrIlIето rIa оферr.ата
4, l, O(lepTaTa на BccKIi vчастник сjlедва да сълържа: ..Оt|ерта". ..'i'ехtlичсско пре,цло)кеI1Le" II
..L(cllclBtl lll]c2l_]]O)KcItиe". изготвеI]и по прило)I(еII}Iте образltlt,
.{.1.1. C-b;l bptrcartlTc на o(tcpTaTa:
- Ot|lepTa, Il,]l,о гl]сI]а по образец на втrзло)I(Ll'tеjlя и публlrкyвана tз профl.tла IIа KvIl)1Ritlla:
- Дсtс.rIарlrlrlЯ ]2l JIIlпса rra обстоя,гелСтва,Iа по чл.54, ал.1 ,г. 1,2Il 7 or, ЗоП (Ilo I]l]ll,пOrI(cII
обllазеч), flскларацtrята се llодплIсва от ллIца].а. които представляват \ltIac гнtII(а,
- .ltсlс.пirраlцlrя fа лllпса на обстоят,елствата по ч.п.54, alr.l т. З - 5 оr,ЗОП (rlo пl]rlлоп(сII образсл),
,I{elc-пa1-1aI l l ята се IIодпlIсва от лицеl,о. което N,lоже саN{ос,tоя lejlHo да IIрсдста]]-цява
учас.tIIлII(а.
- !ск.па;rаlцпя по ч.tI.3 rI чл.5, т. З от Закона зil lrконоDlllческlIтс rr (lrllra IrcoRtITc oI.IlometlItr1 с
.]lр)'жес,l B:rTa. регистрLlрани в юрисдикции с преференцr.lалеII /tанъчен
I)c-r(LINl. l(oltl pOjIиpaIIIll.e гях
,цlIца }i Tc\lI1.1Te /хействителни собственици.
- flекла;rаr1llrI llо'r.п. б, ал.2 от Закона за Nt€pt(tlTe среIцу IIзIIlIprrHelo lla II1lpII.
IIопъ,пва,Г се предос-гавеНи от възложителя образчИ на
ръI(а о,I'лrIцата оТ зaI(oIIIlLIJlI l]|)e]tcIilI]lIl-eJI lIa
IOl]II;ltl.llicc l(tl,I,o J]lIце ri_цII сдноличеIJ търговсц. за (lизи.Iесtсl.t лl]tIа от t|lrt,зlt.Iccltt1.1o -пllце,
flcK;tit1-1at1l lя,l-а
се III)е:tсIirвя,t в орllгинаJl. У,тасr,нltцltте/ Каrlдlrдагtlте са д,Iъ)кн 1.1 дil \ всдоrlя lJ ьз.]lо)к},l с.[r] IlI)tl
lII]ONIяll2l п]]оN,Iяна lIa обстоятелствата. свързани с лtленти (lикаци я га. по r]I]CNIe tIal осъIltествя I]a}Ic
IJa
опсl)аIllIята }j,rIti сде.rlката илrt rla проr!есионаJI tlите LIJIи търговскиl,е отIIоIIIеIJI]я пtе предс гавrI за
Iо]]сдtItIесI(II лlIца li сдIIоJlичпIl търговци о(lицlIа_rlнсl изв-печеIlлIе о,t съогветIltIя
|:)сгистьр в 7-дttевсlt
cllol( оГ t]IIIIсванегО IIа проNlяната. за t}изl1,1ескrт,llrца ct,oTBe[]IpITe
}jlосто]]еl]ите.]l н 1.1 док\/]\lсIIтII l]
ст,LI{IIя c|]()I( оl' l Iастъп tsаtIето на проN,lяна.га.
- 2Jolcr lIcI[r'll ,;а доказваIlе год}tостта (llравоспособнос,гта) заr упра)кIlяване на rlpclt|ecltcltIa_rltir
_цеiiгtосr' II|)II.[ага се докумепт. al(o с }lзLlскван в обявата- f,(oltvrtelггlr tl доказателс.I.ва ol.IloctIo IIконопIIt ческOто Il t|lllrlallcoBo cl,c.l OrlIlIIe Ila
t .tac гlt tIса/псlдlIзl I ьлI Iителя
- al(o сс из!lскват в tlбяваl-а.
- f(oKVllelrTIr II ДОКаЗаТеЛСтва о'rносIIо технIIческIl,ге lr tlpo(lecrlolla.;Ittrr сllособrlосrr.l lta
1,.tacTrrlt tсzr/подиз lI ьлIlителя - ако се изIlскват в обявага- fl clc.rlapa I1ll п,]il съгJlllсIIе от подlr,]пълнIIте"rIi
- ДОlСYПlеrlr '}а ПОе'I'lt от тРетп л|Iца ]ад'ьлженIIя, в сJI} чаl't, чс \,чilстнIlIiът tI}lI0.|tJl]a l(ilпaIlIIrcTil
fIil Tl)cl ll JtIIцili
- Дlr1,I,Ir доIiJIIrrсlIтlI IIзIIсканll от въ,]лоjкIiI.еля в обяв:t t.a.
t

I

-1,1.2. СъльрlкаIIIIе Ila l,ехнIlческото Itред.пожеrllrс:
- flolivllelrг за \/lI,ьлIIоN,Iощаване. кога[о л}lI(ето. кое'о по,ttава o(lepTa,l,a- tle е зLtкtlнIIllrfl
Ill]сдс.IllвIIlсjl
Ytll,tc1,I

I]lKll

-'I-extl11.1ectctl п|]едJIоженlJе по образец tIa въз]IожлIтеля и публлtк\,валtо в пllо(ltlла
на l(Ylly]]atlai
- fl1lr'гп ..1tlK1,,rtc'IlTл lI,]IlcKBaH}1 rtI tsъзложиIеля,

.1.1.З. Сr,дьрлtанltе tla цеIIово.l,о ПреДложенtlс:
- I[elt,,lr,, lllreJUIU)I(eHIlc ло образеш на вьзло)I(It,lе_lя,
- flllr,ги ]ltlt<t,llcIITtj излIскваIl}I от възло)I(lIтсля.
4.1.З.1.[ [енlrт,с следва да бъдат определени до пълl]ото llзпълнеtll.Iе на пol]'btlк.lT:l. в ,пева
без ,I]flC.

4,

],3.2. I] случаr:i. че бъде сlткрито несъответствlIе \1ежлу

пl]едл())ксII11,1.с едIlIIII(IIlli IlclllI ll rrбlItа
допvсIIата техническа гI]ешка от страна IIа ччастникtl- I(оN{tlсrlятil класира odlellr.ara
lla база п рел-rlО)Itен l,tTe по-нlIсКи цеtrи. УчастНlIкът. оlIl]едсJIен за I]злълнtllс,rl е ллъ)l(ен
да пl]сдсl aI}}.i

с гоl'iгlосr,- поl]аj(rI

j9

IIа

Ila в1,зjlо)к lll сля. ново ценово IIредло)l(еI lие. с],отве'r'стващО IIа c],oiiIIoc гтit. ljзчtlс.ltена LIl lto]\l[IctIяTil_
Kal0 се кор1.1г1.Il]а caN,Io сгрсшената едлtн1,I1II{а цена или обща cTollнocT,
,+,1,з,2, В слl,чаli. че в предложенаТа обща стойност
за изпьлIIение на lIоръчкatта. учilстниl(ът IIс с
BI(.rIlotlILП cL,OtYttIocll,a IIа определепа Ho;v сIlttлатчра./rlозIlцIIя оТ сIlецlrt|lltкацrlя,lа.
коге lJO!(}i до llpoNlяIIa
l

tt cTtl

t

i.l tt

ocTTa. офсрта,га се о,l-страня ва.

()lrrlc lIa IlрсдставеIlIrте докумеrtтll.
()ltrlcBirг сс всllчкll доI(уп{ен-lи представен1,1 от ччастника в oIIaKoBI(aTa
с доI(у.IеF]l}t. llредс
.{,l .,|.

t,l|11.;r

1;1 1;1

11r

гав-rIявill]tII

,

5.

I-1ровстtдпrrеrlпобrцсствената IIоръчка.
на оферr,rl'ге въ3ложи1,еJIят IIазIItlчава коNIIIсtlя.
5.f , Ilrr.тr'чеIlllт,е о(lсрти се отваряТ ltа пуб,плl.rtlо заседанllе Ila I(0IIIIIлсята. IJll к()е I()
Ill)Ilc ьстпа-J ),'ЧalСТНll ItиТе в поръчката Llли .гсхнtl
упъ_пно]!IошеIJ}l ПРе,цстitви,Iс_rlli.
5,], У пr,-п tttlпtcltцeH],l tе представи гели IIредставят на l(оNIIIсията- оI]IлгIiIIa1,1 tIJIII заtsерсIIо
5.1 . За разглелс,ltаttе

II

Ljll I(l\lOI IlJIO,

]\Iol-il

I

I(OIIIIe

l

lil

-5,4 I{опttlсияr,а IlNla право по всяко

вреN,lе да Il|]оtsерявit }аявснlI гс .,-1 \.чilс''.II}IцI.1l.е данIltl ,jK)
lIорыIка.
-5,5, IiоlItlсtlягit прI]Jlага ч:1.72. когато ycTaIloBI,I. че прелло)I(еI IIlel cl tta rrяltоii от \.частII lt lIl-c. с с
lIOBe(Ic о-] ]() rlа сто по-б_пагоприятltо от средIIата с,гtli.tнtlст IIа ocTalga-,t}.ITe
\/чarстниItи,
5,(l, I]-ьзl lt'l;ltи-l'e] ят cKJIIotIl]a договор с участника .,llрсделен за tlзпълнllтс-ц tla обtцссtвената
IIOpTrllIia
j.7, KoГaTo ОlIl]СДе,'IеtlИЯl' За И ЗI IълIl lI'I'eJI
чаIастIlик oTKa)I(e ла скJIюrIи договор. l] ьз.пd)кl-i.гсля г \Io)Iie,цat
lll]eкI)aTII II()l]ъtIка,га илtI да оllредеjlи за изпълнител tsтоl]I.iя класrIрап vLlilcTHtiK. За
trt каt,з сс пl]l]eNltl II
IlсявяI]а}Iсго lIa vtовоl]ената дата. ocBclI ако неявяванеТо е по обеtt't'ltвltlt IIр1.1ч!lIllI.
за I(()clo
I}-], ]rI())I(t] геJlrIт с \,l]eilo\IeH преJIвариl елIiо.
5,7 l. I]-r, зlrolItи-I е.цrIт пI]екраl.ява поръчкат.а с ]\roTLIBI.IpalIa Заllове,ц. Съпtатit се ltl,б.lltKrBa ll tlllо(ltt_па
tta
Ii\ Il\ BillIa ]I се 1.1зп|)аlцal IIа \,tlастtlиците.
_i,7,]. I]ъз_llотttIте,цят оIIl]едеJIя за lIзпълFIите-п втоl]rlя класи]]ан
}.tIac.I.rItII( с.ьс Заltсrвед- СъIllirга се
tll б-rtlllt1 tзir в пl-1сlt]llrла Hzl I(vllyBatla [I се tlзпраIца са]\{о IIа \,tlalctHItKx. oIIl)cjle]lcll за l lзпъJl
lIITe.l.
5,{l, IJpll сIi-пIочваIlе tIa договоРа y(Iacl I{IIкъТ Прелставя JloK},NIеIITи сьгласIiо tIзlJcKBallcl.o
lta ч;l. 67. a_rt.
] оr'ЗОП ,/lt,здаденtr от копIпе,геtlтеI] (ц]ган. за
)т(остовеl]яваlIе лllпсата lta обс.гоя,lелства llcr .tll. 54. alt.
l- r,. 1 rr l. ] о,r,ЗоП (свtlлете,пс.t во/а за съд1.Iл,Iос]) lI по чJI. 54. ал. 1- r, З от ЗоII (
L,lOcT()BeI]eH Ic за
Ilа]lIIчIlе ILпIi jI}lпса Ilat залължеIII{я l(ыI държава,га. K'bbt обtllrIна'гit по ccдajIIJtI]e-I()
llil в,ьз,поit(IIге_ilя I]
t<t,ll trбшlltlt:tгit гlо селалIiщето на vчастttика)/: lараIItlrIя за IIзIIl,JiIlенIIс
l{a ,1Ol OBol]a в I)азi\Iсl.)
IlllI I I(J]lочвlrl Ie Hit обLцествената

I I

I

I

I

j]е:lс.цсtl в обЯВаТа.
('Blt,,lc,t'e.ltc,t,lзoTtl за с,ьд}IN,IосТ
()II

следва лaI е валIiднО къN4 датаIа на сItJllочваtIс на ]tOI ()]з()|]il. BcI]tII(Il
осl,llIIil,пII .1OI(JI\IctlTl] следва да бъдат rtздадеll1.1 ло 60 ка,,lсндарIIrI jllIII lIl]сдrl IiодIIIlсt]|lне
Ila догоI]()I)il.
t,5,8. r.,ц 1111.,ra,,lвя,l ll la,]]I\.
5,I(). litll,aTo \lчаlстl]t]l(ъТ е обедиIrение. докуп,Iентите по r5.8. се представя.г за t]ccкtl
tll YчастIIItIlпl.е I]
обс]llI let lcTtl tl за обедrlнеttl.tето (ако е прt-tлоllttlп.tо ).
_l,l]. Гаранrtия за LIзпъJIIIенl.tс на договора. Гараrtцlltтте се прсдоставяl.в eltlIal
от с-це,цIJIIте (lopпrll. llo
I

ttзбtl1l TIa lIзI I ь.пllиl,еля:
l l l.
5,1l]
5 ll ,l
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5.14. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложитеJuI,

като застрахователIIата с}ма по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за
изпълнение.

минимално съдържание на застрахователЕата полицц предоставена като гаранция за изпълнение на

договор:
5.14,1. ЗастрахОвателнО покритие: за целта на Еастоящия договор застрахователяг осигурява
..... с предмет . .. . , ., ,
застраховаIелно покритие на вземанията по Щоговор Nэ
ЗасТрахоВаниПриУслоВияТананасТояЩиязастрахователенДогоВорсрещУпосоченитеПодолу рискове:
пълЕо или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на склIочения
договор;
5.14.2. ПовоД за предявяване на претенции: пълно или частичIlо неизпълнение на задължения
съгласно условията на скJIючения договор,
5.14,З, Лимити на отговорност:
с}мата по гаранцията за всяка една претенция;
_
с}мата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

6.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените

поръчки и Правлиника за прилагането му.

Изготвил:

Иван Монев . ,
Ръководител Оiдел,,Търговски"

съгласчвали:
Полина Маринов
Главен счетоводител

Кристиан Баджаков

Юрисконсулт
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