
догов ор

.Щнес, 15.01.2018 г., в гр.Гълъбово! между:

"БРИКЕЛ"ЕАД, със седатище и адрес на управленi{е: обл. Стара Загора, общ. Г,ь,lt,ьбовtl. r 1l

Гълъбово - Извън града, тел: (0418) 6 2l 28; факс: (04i8) 6 25 28, Блектронна поща: r-пагIiсtlаф_ц]rсl

bg,cotrr, Интернет адрес: http://www.bTiltel-bg,com, регrtстрирано в търговск!iя регIlст1,I] llll]l
Дгенцията по вписванията с ЕИК 123526494; Разплаrцателна cпleTкaj lt]-'\N:
BGl4LrNCR70001521719468, BIC КоД: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А!, клоlr CTapir Заtо1lll

представлявано от ЯнrrлиrI Павлов Павлов - Изпь".lнrIтелен диреlстор, наричано за lil]ll l-No( l

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
ЗДД,,ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, ст,с седаJIиIце и адрес на управлеIlие: обл. Соr!пя, tlбrr1.

Столична, гр. София., ул. ..Света София" Nq 7, ет. 5, тел. 0219813122; факс 02/9814З55; Регпсг1-1ll;rltlt,, 
'

в търговския регистър при Агенцияr,а по вписваIIия с ЕИК: 121265|17; Елеlстронна пtlItllr:

headotllce@ozk.bц. Интернет адрес: www.ozk.bg, Разплапtателна сметка: IBAN: ВG52 SOML] 91:l()

10З2 59З9 09; BIC: SOMBBGSF, в банка ,,Общинска банка'' А[, ФL{ .,ПрестилС', гр. Соl|lrrя.
представлявано от Александър Петров Личев и Румен Кlrрилов .Щимитров - заедIlо, HapIlII.llIo ,Jtl

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание утвърден Протокол от 10.01.2018 г. от разглеждане lI оценка tra odleptIt ll

класиране на участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. З от ЗОП в пl)овс.It,L']Iit

поръака с предмет: ,,Застllаховка на двIIя(ирrото Il недвIlжIiмото llмyщество на ,,БlllIке.ц" liA]l
чрез склIочване Ila IlмущестRена застраховка за перllода 16.01.2018 - 1б.01.2019 г." - pet|t. Л'л

11З005/2017 ОПнс, се склlоаIи настоящият ,Щоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл. l, (1). Възлоясителят възлага, а Изпълнителят се задължава да предост2tв1l с]]сII|\,

възнагрarкдение LI при условията IIа този l_{оговор, Услугата - IIмуществено застрахоl]аllе llll
Itмуществото, собственост на.,Брtлке,,l" EAfi - сграли, машин!I, съоръжения и оборlцване. стопаllсl(ll
инвентар, разходи за придобиване па .ЩМА. транспортни средства, без автомобили, пролукцtlrl Il с t olil l

п.Iатериални запаси и др., като гIри llастъпване I]a застрахователни събития през сро](а на деiiствllс lllr

сключе}Iите застрахователни полиц!I Изпълнителят 1це заплати на Възлоrrtителя обезtr(еrеtltrе зtt

причинените в тези случаи вреди.
(2). Неразделна част от настоящия Застрахователен договор съставляват издаден}IтL, ,]il

собственото на Възлоrкителя движимо и недвижимо им),щество, към момента на склIочваllс lli]

договора или придобити в хода на изпълнението му! застра}:ователни полици. Към настоящlllI j{oI,oB()l)

не са приложими каквито и да било общи условия по застраховки, предлагани на пttзаI)а ()l

застрахователя. Отношения,га IчIе}кду страните се уреждат от настоящия договор, прило}ltеIлltrIта t(l,:\l

него, издадените на основание и при условията на същия застрахователни полици, l] пр}Iло)IilINlо,l ()

право.
Чл.2. При така поетата отговорност, Изпълнителят, в I(ачеството crr на Застраховiu ell- с(

задължава да осигури застрахователно IIокритие през перпода на действие I]a зacTpaxoBit-l,erl]lIll!-

полици, издадени в изпълнение на договора. и съгласно Техническата специ(lикация Ila Възлсl;lсlt,tсl tlt_

Техническото предlожение на Изпълtlи,геля и L{eHoBoTo предложение на Изп,ь-пtlItl c,_itlt.

представляващи неразделна alacT от договора. Покритите зас,грахователни рискове I1 LlзKлIorIeIIlIлlа () l

тях са подробно описани в Техническото прелложеItие на И,;п,ьлнителя.
Чл.3. В срок до J (lпllч) дlти от датата lia сключване l.tа,Щоговора, но най-rtъсно до запоtIвllllс lll]

Ilеговото изпълнение, Изпълнителят уведоNIяl]а Възлоrtt;rтеля за името, дан}lите ,]а l(ol1-1,aI(г ll

представителите си. Изпълtrите.Jtя уведомява Възложrrтеlt; за всякакви проN,IеIIи в пI]едоставеIlаlil
лtн(lормация в хода на tIзпълнението rra flоговора в с}]ок до 7 (cede,lt) днtl от настъпваIIе llli
съответното обс,гоятелство.

i



П. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.4. 3астрахователЕият договор се склюrIва за срок от l (ес)нс) година и влI.Iза в с1.1ла о,г](аllllil

на подписването му. .Щействието на договора се запазва до изтича}lе на срока на clслlotlelllllc
застрахователни полици.

LIл.5. Срокът за изпълнение на Услугите (застраховките) за всяка отделна застрilхо]]i1,1еJ l]lll
полица е 1 година, считано от дата на сключването й,

Чл.6. Изпълнението на !,оговора започва от датата, на която е сключен.
Чл.7. Мястото на изпълнение на !оговора е Територията на Възлолtителя - ,.Брикел" Е,'\/[.

обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово Извън града.

ПI. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл.8.(1). Застрахователната премия по договора, вкл, lr стойността на опциятаr е 66 l87.78.лв,

(шестдесет и шест хиляди сто осемдесет и седел{ лева и 78 ст.) без данък 2% от З!ЗП, o,I K()rll(i

50 91 З,68 лв.( петдесет хиляди деветстотин и тринадесет лера и 68 ст.), представляващ] t стойност l lt t tlt

общата застржователна премия, съгласно I{eHoBoTo пред]lожение на Изпълнителя и 15 274.10 .lrrl.

(петнадесет хиляди двеста седемдесет и четири лева и 10ст.), представляващи стоliностгit Hil ollцIlr1,Ia.

в слl чай. че бъде въз,:lоllсена,
(2). Възлолtителят заплахда и данък в размер на 2О/'о о"t общата застрахователtlа преNIIIя ll ol

възложената опция, съгласно Закона за данъка върху засl,рахователни,ге пре]\{ии.

(З). В I{eHaTa по a,r. l са включени всичкIt разходи на Изпълните-ця за изпълнеltие Htt Усrll,гlttс.
като Възлоrrtителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, нап,р|lвеllli ()l

изпълнителя.
(4). Щената, посоаIена в ал. l, е крайна за Услугите, свързани с изпълнението lla общсствсItаt.t

поръчка и крайна за BpeN{eTo на изпълнение на !оговора l{ IIе подлеI(и на промяIIа. освеII I] cJ]),(litlIl(,

Iiзрично уговорени в този ,Щоговор и в съотве,Iствие с разпоредбите на ЗОП.
LIл.9. Възлоrкителя,г заплаща на Изпълнителя cToriHocTTa на полицата (годишно). KaIiTo cJIc.1llil:-

по банков път, на четири paBH}I вltоски. Първата вноска се lIлаща в срок от 30 (тридесет) Kajlel ljlal]l l l l

дни, считано от датата на влизане в сила на застрахователната полица, а следващите TprI BHocl(II с(,

заплащат на равни интервали от по З (три) месеца, от да,tата на която е дължима първата Bllocl(ii,
Точrlият размер на всяка една вноска и падежа за плащане предварително се yтotIIirll}a о]
в,ьзлоrкителя и Изпълнителя.

Чл.10.(1). Всяко плащане по този !оговор се извършва въз основа на следI]ите доку\{еIIтIl:
l, отчет (списък) за предоставените Услуги (сключени засц)ахователни поллlцлI), предс,fаl]еl] ()l

Изпълнителя lta Възлоlкителя;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на застрахователни полиI{!I, подIIпсillI ()I

възлоrrtителя и Изпълнителя и
З. покана за плащане дълI(имата сума, издадена от Изпълнителя и представена на ВъзлоllсIIt еl trl,

(2). Възлолсителят се задъл)кава да извършва всяко дъл)Itимо плащане в срок по чл.9 c.rte]l

получаването на покана за плащане от Изпълнителя, при спазване на условията по ал. 1,

Чл.11.(1). Всички плащаrIия по този !оговор се извършват в лева чрез баuков лрев,_,:t Lt,,

следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: ,,Общинска банка" АД, ФЦ ,,Престюlt"
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG52 SOMB 9130 1032 5939 09;
tIл.12. Изпълни,гелят е длъя(ен да уведомява пис]\(ено Възложителя за всиLIкli последIrtll]LIl

промени по ап. 1 в срок от 3 (прtt) дни, считано от момента на промяната. В случай .le ИзtIъ.ltttlt,l .-:lя t 
'

не уведоми Възлоlкителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извърlлени,

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 1З. Прlr подписването на този flоговор, Изпълнителят представя на ВъзлоlItите:lл гаl]аIItLltrl

за изпълнение на договора в размер на 2 037,00 лв. (две хиляди тридесет и седем лв.), предстtll]Jlява lllll
4 Yо (четири процента) от Стойността на ,Щоговора, закръглеIIи до лев.

Чл. 14. (1). В случай lla изменение на,Щоговора, извършено в съответствие с тозлr .Щоговtl11 Il

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индекс1.1ране на I{eIIaTa.

Изпълнителят се задъля(ава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцtлятir зll



изпълнение в съответствие с изменените условItя на Договора, в срок до 7 (ceielt) дlтll t1,1

подписването на дОпЪЛНИтелно спораз)^,{ение За иЗI\,1енението i
(2). !ействията за привеждане на Гаранцията за l.зпълнение в съответствltе с изпlеllеltlllс il

условия на .Щоговора могат да включват, по избор на Изпълнителя:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата cNIeTKa на Възложителя, при спа1,]вrlне llll
изискванията на чл. 15 от .Щоговора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или tloBa бапttсltзlt'

гаранция, при спазване на изискванията на чл, 1 б от .Щоговора; и/или
З. предоставяне на документ за изменение на първоначацната застраховка или нова застраховl(tt- ll|]II

спазване на изискванията на чл. 17 от .Щоговора.
Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се Bllacrl Il()

банковата сметка на Възложителя, посочена в ,Щокументацията за обществената поръчка:
Банка: Уникредит Булбанк А'Щ, клон Стара Загора
BIC: BG14I,]NCR70001 52 1 779468
IB AN: IJNCRBGSF
Чл. 16.(1). Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранrцля, I4зпълнrtтеlrя l

предава на Възлоrкитеltя оригинzuIен екземпJUIр на баrrкова гаранция, издадена в ползtl Ilil

Възло>ttителя, която трябва да отговаря на следните изискваltия:
l. да бъде безусловна и FIеотменяема банкова гаранция във форма, предварителrIо съглilс!,вill l1l t,

Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо illlci\Iell()

искане от Възлоlкителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изгtъ.llнttтеля tt,ltLt 
]

друго основание за зальржане на Гаранцията за изпълнение по този,Щоговор; 1

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на.Щоговора плюс 12 /дванадесе,г/ N,IecelLi!-

след прекратяването на !оговора, като при необходимост срокът на вмидност на банItовата гall]lllllllt,
се удължава или се издава нова.

(2). Балrковите рaвходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнегIIIе Bbl}.

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от cTpal{a rla Възлоlltlr'гелrl. It1,1tt

наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 17. (l). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнtrте'ltя,t

предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователl1а полIlца. Изла,,tеrlа

Застрахователната полица би следвало да е издадена от друг застраховател, различен от Изпълнителл.
в полза на Възлоrкителя, в която Възлоlкителят е посочен като трето ползващо се лице (беr.lефицrrер ).

която трябва да отговаря на следните изисквания:
l. да обезпечава изпълнението на този.Щоговор чрез покритие на отговорността на Изпълни,геляl:
2, да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на flоговора плюс l2 /дванадесе,г/ пrecerlll

след прекратяването на ,Щоговора.
(2). Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидtlосттll tlil

застраховката за изисквания срок, кашо и по всяко изплащане на застрахователно обезшtеl,еtltlе tl

полза на Възлояtителя, при наличието на основание за това са за сметка на Изпълнителл,
Чл.18.(l). Възлоrкителят освобоrкдава Гаранцията за изпълнение в слу.lай, че ИзпълtIttтеля г ]t,,

12 (дванадесет) месеца от приключване срока на !оговора е изплатил всичl(и :tъJj;1,1lIlll ]

застрахователни обезщетения и ако липсват основания за задържането от страна на Възлоlttи,t,е,ltя ttir. I

каквато и да е сума по нея.
(2). Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

l. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банкс,lвата сме,гliа ]lil

Изпълнителя, посочена в чл. 1 1 от flоговора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригина",I на представllтеrl

на Изпълнителя или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застраховатеJtl Ia la

полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или упълно]\1ощеIло о,I

него лице.
(3). Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възлоrrtителя, ако в п|]оцеса

на изпълнение на.Щоговора е възникнil,.l спор мея(ду Страните относно неизпълнение на за.r(ьлженllJI,1-1l

на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в поJI,]ll tlil

Възложителя, същият може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
Чл. 19. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от ГараttцIlяrlit



за изпълнение, когато Изпълнителят IIе изпълни някое от неговите задължения по Договора, lialil о ll i]

случаите на лошо, частичtIо и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИзпълllI,IтеJIя, lia] l(t.

усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в !огоtзсrllа
лIеустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 20. Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в IIъJlеIl рitзI\lер. ].r

следните случаи:
l, ако Изпълнителят не издаде полица в срок до 5 (пет) кмевдарни дни след flaTaTa на склIоlIваlIе llii
договора и Възлоrrtителят развали .Щоговора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията lla Възлоrlс1,1t,е'l lя. tt

разваляне на Договора от страна на Възлолсl.rтеля на това основание;
З. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяваrrето NIy в несъстоятелнос,г.

Чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възлоrrсителят уведo\Irllt.l
Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задърхсането на ГаралIцията за изпълненI|е ].l,]lIrljl()

или tIастично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям разп{ер.
Чл. 22. Когато Възлолtителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълненt-rе It !огtltlо1-1t, t

продъля(ава да е в сила, Изпълнителят се задъл}кава в срок до 10 (dесапl) дни да допълtllr ГapittIIttllt,tlr

за }Iзпълнение, като tsне09 усвоената от Възложителя сума по сметката на Възло;t;lltе;tя tl,tlt {

предосIави док}4!,lен,l за изменение на първоначалнаlа баtlкова гаранция или нова банковll l{lpi]llllll)l !

съответно застраховка, така че във всеки момент от действllето на flоговора размерът на Гараttцtl;tllt
за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13 от.Щоговора.

Чл. 23. Възлояtителят не дъл]ки лихва за времето, през което средствата по Гараtttlt.lятit iit

изпълнение са престояли при неfо законосъобразно.

Ч. ПРАВЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРЛНИТЕ
Чл. 2.1. Изброяването на конкретни права и задълженtIя на Страните в този раздел от !clгcltзt,l1,1tt

е неизчерпателно и не засяга действието яа други клаузи от .Щоговора или от прило)кIll\lо,го п|)ав()_

предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.
ПРДВА И ЗДДЪЛЖЕНI,IЯ НА ИЗПЪ.ПНИТЕПЯ:

Чл. 25. Изпълнителят има llpaBo:
1 , да получи възнаграждение в размера, сроковете и при ус]lовията по чл. 8 - 1 1 от договора;
2. да иска и да получава от Възложителя необходиплото съдействие за изпълнение на задъл)кеtll lrlTil

по този,Щоговор, както и всички необходипли докуN,lенти, информация и данни! пряко свързаIIII llлll
необходими за изпълнение на.Щоговора, съгласно Техническо предложение - Прилолtеlrие Nl2.

Чл. 26. Изпълнителят се задължава:
l. да предостави Уолугите и да изпълI]ява задълженията си по този !оговор качествеllо lt ll

уговорените срокове, в съответствие с,Щоговора и ПрилоrкеIлията му; i
2. да информира своевременно Възлоrrсителя за всички преаIки, възникващи в хода на rlзпъJlllсIillс,l() J

на услугите, да предлоя(и начин за отстраняването им, като Nlоже да поиска от ВъзлоlItI-tте;rя yкatзalllllr

и/илl.t съдействие за отстраняването им;
З. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информаtlия, в съответствие с уговореllото в .I..rl. .1-1 o,1,

.Щоговора;
5, да не възлага работата или части от нея на подизпълт{ители, извън посоrIените в ос|ертата tIlt

Изпълнителя;
6, да участва във всичклI работни срещи, свързани с изпълнението на този.Щоговор;

Чл 27. (1). Изпълнителят се задъл}кава да издаде годишни застрахователни полиц}I. съl-Jlilсll()

условията на чл.1, които са неразделна част от сключения !оговор по реда и условията в llell),
Застрахователните полици да бъдат издадени и представени на Възлолtителя не по-късно о,г 5 (tlgl)
кfurендарни дни след склIочване на договора. Зас,грахователните полици (и съотвеlll(]
застраховатепното покритие) да влизат в сила след като са rlодписани и от двете страни, от деня. чllсil
и минутата изрично упоменати в писмено уведомление, ст страна на Възлолtителя след пo.]I)Itlell()

такова от страна на ИзпълнитеJIя, че е извършил всички процедури за издаването на поллIцатzr.

(2). При необходимост от добавяне на имущество (неподлеlItащо на автоматично заст]:)ахоl]lll le )

по време EIa застрахователния договор, ла издаде /{обавък към действащата в NIo\Icll1il

застрахователна полица, въз основа на писмено искане от Възлоlкителя. Застраховател ltol о гll)lil]ll lllt,
влизil в сила в часа и деня специално указани в .fобавъI(а и приклIочва в деня и |Iac0 п(lсоllсllll l, l



полицата за край (освен в случаите, в които застраховаIеJIно,Iо tloкри,r,ие за лалево,lо и]\l),luесll]{,
трябва да се прекрати пре)Itдевременно). Стойността Ila всеки добавък се определя Ita ба,зlt

застрахователната стойност за съответния lIoB обект и ценообразуващите елеменп{ и l\,lетодоJlогllrl.
заложени в офертата на изпълнитеJIя 1,I в условията на застрахователния договор. Преплtlята ,lа

доплащане по добавъка се изчислява прорционаJlно на база брой дни до края на изтичане на полllllaL].t
към датата на влизане в сила на застрахователIIото покритие по добавъка.

(З). Да предава писN,Iени отчети на ВъзлоlItителя след изтичане на всяко тримесечtlе от cpolii:t llil
договора, не по-късно от 15-то число на месеца, следващ тримесечието! съдър)кащIi Ill,jlIlil
информация oT1locHo:

1. броя и размера на щетите от начаJIото на договора, както и за последното тримесеrIие;
2. съотношевие на общите изплатени обезщетения, спрямо платената премия;
3. установени тенденции при щетимостта с оглед на създаване на практики за по- добър бълеrt1

контрол на p}Icкa и съответно намаJIяване на броя и размера на щетите;
4. изплатени обезщетения;
5. прогнозни обезщетения (в процес на оценяване размера на щетата (щетлтте) II съответli() llll

застрахова tелното обезщетенлtе);
6. размер на възстановени от трети виновни лица (ако има такива) обезщетения,

(4). [а прелоставя в срок до 2 (две) седмици от писмено поискване (вклю.trtтеллtсl ,I1rсз

електронно писмо/имейл), отправеI{о от Възлоrкителя спецltално изготвени отчет!I с различеtt сrбхtзlt г

от горе упоменатия в ал,3.
(5). !а не изисква представяне на докуI\,Iенти или да поставя условия за изпълllеllие, коlгI(]

нямат отношение към факта на настъпването на застрахователното събитие или къN{ устаноl}ят]аl le,l()

на размера на вредата, както и такива, за които може да се прецени, че съществува прав]Iil ll]lll

фактическа пречка да бъдат изпълнени.
(6). !а не упрапснява правото си на регрес срещу работници, служители и дъпiернI-r c]llrllпllt tlll

възлоrrсителя.
(7). При отказ па изплащане на щета Itли на неизплашане до пълния й размер, да предосl,аl},

на Възлолtителя копие от експертните становища и протоколи на база I(оито е tr,I,lia,tall()

обезщетението (или част от него).
(8). Щетите да се установяват чрез оглед и описание от представLtтели на ИзпълI lllTc.]Irl it

присъствието на lтредставител на Възлоrrtителя, за което се съставя протокол.
(9). Регистрирането на застрахователното събитие да става най-късно в срок до З (три) 1laбtlrrlrr

дни от датата на предаване на всички необходl.tпли документи от Възло}кителя, съгласно 'l'ехнlIчесt<tl tri -

предлоя(ение - Прилоrкение J',lч 2.

(l0). Срокът за опредеJtяне на обезщетението по регистрирано застрахователно събI,tтlrе лir е l l

един/ капендарен ден.
(l1). Срокът за изплащане на обезtцетението за застрахователното събитие да е l /елItIl,/

календарен ден.
ПРАВА |I ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 28. Възложителят има право:
l , ла изисква и да получи Услугите в уговорените срокове и качество;
2, да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и дzI пO.Jl},(lal]ll

информация от Изпълнителя през целия Срок на .Щоговора, или да извършва проверкll lll]lt
изпълнение на,Щоговора, но без с това да пречи на изпълнението;
3, да изисква и получи, при необходимост и по своя преценка! информация по чл,27, ал.З rt -l. ol
страна на Изпълнителя на изготвените от него застраховки предмет на договора I{ли на c,bo,],l]elllil

час,I, от тях;
4, да възложи опция в размер от 1% до 30% от стойIlостта на договора, за предосl,а]]яне llil
допълllителни услуги по застраховане от страна на Изпълнителя, в случай на необходtlплост trт cl,I]llllll
IIа Възлоllсителя за застраховане на rIовопридобити активи, които ползва на годно правно oclloBa]IliL,.
които не са предвидени да бъдат застраховани по настоящият договор, срещу заплauцalllс llll
допълнителяа премия. Застрахователrrата преп{ия на новопридобитото през годината иN{уulество с lill]ll 

.

по договорените в поръчката тариdlни числа в зависимост от вида на имуществото и в paNllilllc llil
предвидената опция в разNIер на 30%о от стоЙността на договора.
5. Възлолtитеltят писмено уведомява Изпълнителя за намерението си да възло)ки опr(rtя гttl t. -1,

Прtсменото уведоNlление включва индивидуалI{зиращи даннлI за новопридобитItте aKTtIBlI (Bttlt tIlt



имуществото, застрахователна стоЙност, покрити рискове), и се изготвя и подписва от л1,Iцето. Ii()e]oотговаря за изпълнението на договора от страна на ВъзложиIеля,
Чл. 29. Възлолtителя,r, се задължава:

l, да приеме изпълнението на Услугите, когато отговарят IIа договореното, по реда и прlI ),cлOl}Ilr|lilна този !оговор;
2. да заплаrи на Изпълни
условията, предвидени 

","rтъ|]шостта 

на застрахователната премия в размера, по редi] Il ll])ll

З, да предостави информация на Изпълнителя, необходима за издаване на застраховаl,еJIlJите II()]II]]lIIпредмет на .Щоговора, при спазване на относимите 
'.r.*оrrrr," 

;;-:*";:
tIриложимото право; 

Jrr wrlq.баП' fl'l UrНOСИМИТе ИЗИСКВаНИЯ или огранIiченI,1я cLl,Jlilcll(,

4, да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в .l',r. .1-1 iltflоговора;
5. да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този .Щоговор, вклIоrlIlтеJrI lO IIза отстраняване на възI1,Iкнали пречки пред лIзпълнението на !оговора, noauao Иrпuппuтелrl поIlсIiilтова;

i".ii";;;"*'И 
ПРеДСТаВеНаТа ОТ Изпълнителя Гаранция за изпълнение съгласно клаузIlте l|il

;;r*ййffi; въпроси, да прилаI.аl 1lотношенията си действащото българското право" в т,ч. Ko;teKca ?я зя.т1.,,'y^DаDАт^/.)\ тrл-_ _-(2). Изпълнителят
Възложителя, за които з Ila

активите (включително и ]I'l

i]eltна размера на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие, изrIислена на бitз;rвъзстановителна стойност на актива, дефинирана съгласно определение на чл. 20з, ал. з от КЗ. rI бс;прилагане на клауза 
"под застраховане", с включени разходи за извънреден труд и лоставкl1, каl(г(l llвсякакви допълнителни разходи, присъщи на дейността по възстановяване на акl.ивите. Iillli,l() li

зисквания, нilложени от регулil.I.()l)сl l

ите активи са излезли от cTatlдal]llill ,

, n o.,ou".n", Tlr'#Jfi ,'*.,i.Т;"fiЖil:i ;, 1] 
:]на изчисление на застрахователното обезщетение, е тази на съвременните активи с eKBIi BaJlel I.tfIl l.характеристики,

(3). Страните се задъJr)кават:
L застрахователната полица (и съответно застрахователното покритие) влиза в сила след l(a-l() сподписана и от двете страни, от деня, часа и минутата, изричЕо упоменати в tlея. Изпълttll,ге;llt tдекларира, че е извършил всички процедури за издаване,],о на полицата, без да се взе^{а пре]lвIl,,(плащането на цялата застрахователна премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащаI]е:2, Застрахователната полица да се прекратява с изтичане на срока, за който е сключена. както ll lrсЛУЧаите9 преДвиДени в Кодекса за застраховането (КЗ) 

" "'"ny"u"r" ;ръ;;r;;;; ;";;;;; ,,;възлагаЕе на поръчката;
з, При предсрочно прекратяване на договора! Изпълнителят да възстанови на l]ъзлоlttl rгеl rяразликата между цялата заплатеЕата премия и премията за използваната rlac,t от пei)llollil Ilii

{ално на база З65 дни, наммена с лlзr]лilтеIlll lI
ната премия може да се изиска и задър7IiIl ()l

умножи по тарифно число (коефици.п,), np"o,o*#Ъ'Жl}XT;:;H.'iН::":1'""Шii:i ;.iИзпълнителя за съответната група;
5, Застрахователната с)^4а на имуществото! за която Изпълнителят носи отговорносг е постояII'Iа засрока на действие на полиIIата и не се променя от амортизация, тя включва цялоr,о имущес,l.во llaВъзло>ltителя, както наличноТо към датата на полицата, така и придобитото по време на делiствтлет.о lt:

б



VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 3l. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с прl]ложеIIптс l(bNl

Техническото предложение от Изпълнителя образци на документи, предвидени в Колеttса ,ttr

застраховането.
Чл. 32.(1) Възлоя<ителят има право:

l. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореIIото l,tллl б,t,j(а t

I(онстатирани недостатъцй, Възлоrкителят може да откаже приемане на изпълнението до oTc,l,1]a }trl l]a l ]е

на недостатъците, като даде подходящ срок за о,гстраняването им за сметка на Изпълнителя;
З. да откФке да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

(2). Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този .Щоговор се I-1звърп]ва с

подписване на окончателен Приемо-предавателен протоколJ подписан от Страните в срок до З 1'itry;zl.)

днн след изтичането на срока на действие яа всички скJIючени застраховки в изпълненlIе Hll

,Щоговора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението. ,ге се
описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ сl]о]( }il

отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 3З - 37 от.Щоговора,

ЧII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 33. (1). При неизпълнение на задълженията си по чл. 27 ал,10 и ал.11 от HacT(lriIIlIL

договор Изпълнителят дъляш на Възложителя неустойка в размер на20 Yо (двадесет процеlIта) ol
застрахователItата премия, посочена в действащата към NIoNleHTa на неизпълнение застI]itхова геJ]l lil
полица,

(2). При неизпълнение на задълженията си по чл. 26 лl чл. 2'7 , ы1.I - ап.9 от IIастоящllя llo1,oll()l)
Изпълнителят дължи на Възлохсителя неустойка в размер на 10 % (десет проllеtllа) rrr

застрахователната премия, посочена в действащата към п,toN,leнTa на неизпълнение застl]tlхоl]атеj l l lil
полица.

(З). При забава плащането на парични задължения, Изпълнителят дъл)I(и на Възлоllttlt,еl tlt

заплащането на неустойка, дължима за всеки един ден от периода на забава, в размер r.ra 0,5 7о /rll,лir

цяло и пет десети процента/, изчислена върху размера на дъл)I(имото, но не повече от 20 %, (дваjtесе,r

процента) от застрахователната cyN[a по отношение застрахованото имущество, във връзка с I(oeT() L-

забавата, При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право да пpel(l)al,Il

договора, tlезависимо от вземанията си за обезщетение и неустойка, които остават дъл)l(и]\lll (),l

Изпълнителя, Възложителят има право да прихване неустойката с дължими свои паричнIi задъл)I(енtlll
къпt Изпълнителя или да задърrки/усвои съответния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.34. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора каLlес,гl]ено ll ll
срок, а Възлоlкителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в разNIеl] Ilir

законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок париtIна cy\lil.
но Ее повече от 10 % от стойността на дължимото.

Чл.З5. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на Услуга tttl

договора или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в TexrlIt.Iec tttt tit

спецификация, Възлоlкителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло р1 KzlttecTBelI()

съответнатd Услуга, като Възлоrrtителят не дължи допълнително възнаграждение за това. В сл_r,чitii. ,r,,

и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възлоrrtителят има право да зад,1,1];lil]

гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл.36. При прекратяване на ,Щоговора поради виновно неизпълнение от cTpaHil llil

Изпълнителя, на основание различно от това по чл. 33 от договора, същият дължи на Въз:lt,llltlI,t c.ltll

неустойка в размер на 200% от общата застрахователната премия по договора.
Чл.З7. Възлолtителят има право да удържи всяка дължима по този .Щоговор rreycToliKl ,tl-rt,;

задържаЕе на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено Изпълнителя за,гова,
Чл.З8. Плащането на неустойките9 уговорени в този .Щоговор, не ограниаIава правото []il

лIзправната Страна да търси реаJIно изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пl]опусIIilтIl
ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ИII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 39.(1). Този.Щоговор се прекратява:

1. с изтичане на Срока по чл.4 на .Щоговора;



2. с изпълнението на всички задължения на Страните по неiо,
3. при настъпване на пълна обектив}Iа невъзмох(ност ]а изпълнение, за което обстоятсJlсl,Ij{ l

засегнатата Страна е длъжна да уведомIл другата Страна в срок до З (itptt) дни от Hac,I,ыIt}allL, llil
невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юр}lдическо лице - Страна по !оговора без правоприемство, по c]\ll]cl,Jltl llil
законодателството lta държавата, в която съответното лице е установено;
5. при деклариране на неверни обстоятелства от Изпълнителя в представената от rrего !еItларацIlя Ittl

чл. З и чл. 5, а_п. 3 във връзка чл. 5, ат. 1, т. З от ЗИФО!РЮП.ЩРСЛ;
6. в резултат на действия или актове на компетентlIи държавни органи, които водят .rt()

ограничаване правомощията или (lункциите, на която и да е било от страните, които биха llaпpitl}ttj]l)

невъзможно изпълнението на задълженията иNI по този договор.
(2). !оговорът може да бъде прекратен:

l . по взаимно съгласие на Страните. изразено в писмена с]lорма;

2, когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност илli ликвидация - по Ilcliallc
на Възлоrrtителя,
З. при виновно неItзпълнение на задължение на Изпълнителя при всеки от следнlлте сJtу,;д1l a '-
дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възлоrttителя:
З.l, когато Изпълнителя не е започнап изпълнението на Услугите в срок до 5 днI.t, счtrтаrtо o,t,!atlttlr
lIa влизане в сила на !оговора;
З,2 Изпълнителя е допуснал съществено отклонение от Условиятаза изпълнение на поръчкатil.
Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3). Възлолtителят може да развzrли ,Щоговора caNto с писмено уведомление дЬ ИзпълtItIте'; llL t.

ако поради забава на Изпълнителя изпълнението на задъл)Itеl]ието е станало безполезно llllt.l alio ,lo с,

трябвало да се изпълfiи непременно в уговореното вреп{е.

(;l). Възлохслтелят п,lоже да се откаже едностранно от договора и да го прекратtл и без .,la t,

lIалице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да се отправI,I l0-дttс,вItо
писмеIlо предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора бсr
лължими неустойки и обезщетения без необходимост от допълнителна обосновка.

LIл.40. Възлолtителят прекратява .Щоговора в случаите по чл, 118, ал,1 от ЗОП, без .ца jll,,rt;I;tl

обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на ,Щоговора вред1l, освен ill((]

прекратяването е на основание чл. 118,ал. 1, т. 1отЗОП,
Чл.41. Във всички случаи на прекратяване на flоговора, освен при п peкpa,l,rlBaIle ]lil

юридическо лице - Страна по !оговора без правоприеN,lство:

l. Възлолсителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената къN,I i\,IоNIенга ]lll

прекратяване услуга и размера на евентуално дължимите плаIIIания; и
2. Изпълнителят се задъл}Itава:

а) ла преустанови предоставянето на Услугите, с изключеtIие на такива дейностll, KaI(BIITo N,lO,/Iie .]lil

бъдат необходими и поискани от Възлоrкителя;
б) да изплати неплатените щети към момента;
в) да върне на Възложителя всички докумеIlти и материали, които са собственост на Възло;ttItте;lя tt

са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на,Щоговора.

Ж.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
дес]lинирани понятия

Чл. 42. Освен ако са деrРинирани изрично по друг начин в този ,Щоговор, използваните t] lle] ()

IIонятия ип{ат значението, дадено им в ЗОП и прилопtимото, спрямо отношенията между cTpalIlI,I,e llt)

договора право, в т.ч. Кодекса за застраховането! съответно в дадените от закона легfu,Iнtr дet|lIlIIttlltItt.

спазване на прилоrкими rrорпIи

Чл. 43. При изпълнението на Щоговора, Изпълнителят е длъжен да спазва всички прило)IilI\IIl

нормативни актове, урея(дащи отношенията, предмета на !оговора, в т.ч. всички прllложIlNlI.| rIl]al]lljlil

и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото пl]аво. пp[.|JI())IillNlll

колективни споразу\,Iения и/или разпоредби на метtдународното екологиtIно, социално ti T1])/]loll()

право, съгласно Прилолtение J,,l! 10 кьм чл. 1l5 от ЗОП.



Конфиденниапност
Чл. 44. (1). Всяка от Страните по този .Щоговор се задължава да пaви в поверителrlост rI да ll(-

разкрива или разпространява информация за другата Страна, стана,та известна при иллl tlо llol}0.1
изпълнението на ,Щоговора (,,Конdlиденциа:lна информация"). Кон4lиденциална информация вклIоtIt}а.

без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите пpol(ecll.
проекти или t|lинанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други пl]ава oI
подобен характер, свързани с изпълнението на .Щоговора. Не се смята за конфиденцI,1irlt t lll
инсРормацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета Hi] ,г(),]!l

!оговор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя.
(2). С изключение на случаите, посочени в a:I. 3 на този член! Конфиденциална lrн(lорпrацtt>t

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата CTpatta, като ,г()вll

сьгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3). Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на

ин(lормация, когато:
1. информацията е станала или става публично достьпна, без нарушаваtrе на
която и да е от Страните;

Кон(lидеll t 1t tit,t t ttt

тозtr !,tlгсlво1,1 tl i

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; ttлtt,

З. предоставянето на, информацията се изисква от регулаторен или друг KoMlteTeнTelt оl]гпll ll
съответната CTpaFIa е длъrrtна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 uли 3 Страната, която следва да предостави информацията, увелоNIявtt
незабавно другата Страна по !оговора.

(4). Задъля<енията по тази клауза се отнасят до Изпълнителя, всички неfови поле.ltеttttяt.
контролирани от фирми и организации) всиrIки негови слу)Itители и наети от него физtrчесI(I.I llllli
юридически лица, като Изпълнителят отговаря за изпълнението на тези задължения от cTpaHiI llll
такива лица.

Задълясенията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в с1.1ла lt

след прекратяване на .Щоговора на каквото и да е основание.

публи чни изя влен и я

Чл.45. Изпълнителят няма право да дава публltчни изявления и съобщения, да разкрliва I!.пll

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Ycltylttlc-
предмет на този .Щоговор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възлоrкителrl l{ jI ll l lil

резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възлоrrtllтеля. l(Oel()
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски пtлава

Чл. а6. (l). Страните се съгласяват, на основание чл.42, asl. 1 от Закона за авторското lr|)ill]o Il

срод[Iите му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви дl]),lIl.
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на !огсlвсl1-1а-
принадлежат изцяло на Възлоrкителя в същия обем, в който биха принадлежали IIal aBTopll.
Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не притех(ават права върху изгоl,ве}llllе
докумеItти и други резултати от изпълнението на {оговора, които могат да бъдат обект на aBTopcli(l
право.

(2). В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в слуtIай .le

Възлоlкителят иlили Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и използването lia
документи или други материаJIи, съставени при изпълнението на този .Щоговор, е парушено aBTol]c](o
право на трето лице, Изпълrrителя се задължава да направи възможно за Възлоlrtителя LtзползваIIеl,о
им:
l. чрез промяна на съответния док}4\,tент или материа,т; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със съUlilгil

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като полуiи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито пl]авil c.l
нарушени.
4. Възлохtителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от cT[]aIIil llll_
трети лица в срок до 14 (чеп,tuрttнаdесеm) дни от узнаването им. В случай, че трети лиllа lll)е.Ilявяl
основателни претенции, Изпълнителя носи пълната отговорност и понася всички щети, пl]оtIзтlt tIatl ll l

х

l

ч-



от,гова. Възложителят привлича Изпълнителя в евентуаlен спор за нарушено авторско право въlJ
връзка с изпълнението по Договора.
5. Изпълнителят заплаща на Възлотtителя обезщетение за претърпените вреди и пропусIIатIIте п()л,:]lt

вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

прехвъDляне на права и задължения
Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задъл)I(енllяlil.

произтичащи от този .Щоговор, без съгласието на другата ()трана. Паричните взеN,lанuя по f|tlt,tltзtlllit
могаr, да бъдат прехвърляни или за-]Iагани съгласно прило)I0lмото право.

изменения
Чл. 48. Този !оговор моя(е да бъде изменян само с допълнителни споразуNlениrI. llзl,ol,t}elllI ll

пtjсмена (lopMa и подписани от двете Страни, в съответствие с разпоредбrrте па ЗОП.

непDеолоlrима сила
Чл. 49. (1). Никоя от Страните по този !оговор не отговаря за неизпълнение, прI]1п.lIIеIlо ()l

пепреодолима сила. За целите на този .Щоговор, ,,непреодол]tма сила" има значеIlието Iia ToBal понлll}с
по сп{исъла на чл.З06, м.2 от Търговския закон.

Не мояtе да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава I(ъN,I ]\,IoI\leH,la ]lil
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила,

(2). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима силаj е длъrl\llll
да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минймупл понесеlIII гс
вреди LT загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (ceOe.ll) дни от настъllваll Ie tо l lit
непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолиNlата сила и възмоItнIлте пocJle](l]I(ll
от нея за изпълнението на flоговора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпIlлI1,[е ()l

това вреди,
(3). !окато трае непреодолимата

насрещни задъл)Itения се спира.

нищожност на отделни клачзи
Чл. 50. В случай, че някоя от клаузите на този !оговор е недействtrтелна, ToBzl Ile зас,lll]

останаJIите клаузи. Недействителната клауза се заместват от разпоредбите на закона,

уведомления
Чл. 5l. (1). Всички уведомления между Страните във връзка с този !оговор се извършRат ll

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо! по куриер. гtо (lакс.
елеI(Tронна поща.

(2). За целите на този !оговор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
за Възлоrкителя:
Адрес за кореспонденция: обл. Стара Загора, обц, Гълъбово, гр. Гълъбово - Извън града
Тел,: (0418) 6 2| 28;
Факс: (0418) 6 25 28;
e-mail : rпагltеt@ф!ЦqLЬg.qQд];
J[ице за контакт: Янилин Павлов

за Изпълнителя:
Адрес за кореспонденция: обл. София, общ. Столична, гр. София,, ул. ,,Света София" Nч 7, ет. 5

Тел.: 021981З122;
Факс: 02198l4З55;
e-mail: headoffi ce@ozk.bg
лице за контакт: .щесиславз Георгиева

(3). За лата на уведомлението се счита:
l. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2.датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;

i
!

сила, изпълнението на задъл)tенията на свърза]н1,11е с l)l\

l()



5.датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4). Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е I]зпратеIlа llil

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронIlи), чрез посочените по-горе средства за комунI]кllцIIя lt llll
посоаIените лица за ковтакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други даннI4 за ItoII,Iali,l

съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (tпрtt) дни от Hac,l-t II]]illl(

на промяната. При неизпълнение на това задъля(ение всяко уведомление ще се счита за Biullljtll().
връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комунl{каlll|я lI lliI
посочените лица за контакт.

(5). При преобразуване без прекратяване, промяна на наиNrеIJоt]а н lle l().

правl{оорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета Ira дейност. (l)t,tкil llil
съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същ}Iят се задължава l,til

уведоми Възлояtителя за промяната в срок до 3 Qпрtt) лни от вписването в съответния регистър.

Прдд_qдцдца-д_раэ_о

Чл. 52. Този .Щоговор, в т.ч. Прилоrкенията към него, както и всички произтIIIIащи }IлlI

свързани с него спораз}мения, и всички свързани с тях права и задължения. ще бъдат подtll.1ненlI на II

ще се тълкуват съгласно българското право, в т.ч. разроредбите на Кодекса за застраховането

Разрý]цаЕал9_цд_gдQр9де
Чл. 53. Всички спорове, породени от този !оговор или отнасящи се до него, вклIо.III,геJI ll()

споровете, породени или отLIасящи се до неговото тълкуване, недействителност, IJзпълнеtlIlс lt,lLl

прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в !оговора или приспособяването ]\,Iy l(bNl

нововъзникнали обстоятелства, ще се }реждат мелtду Страните чрез преговори! а прli пепостllгilllс llll
съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК страните се споразумява,г, че в случай на невъзмоjltllосl ,]ll 
.

решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от ItoNlпeTeIi],Ill1,1

съд по седалището на Възлоrrtителя - ,.Брикел" ЕА!.

ЕкземпляDи
Чл. 54. Този !оговор се изготви и лодписа в два еднообразни екземпляра - по едиlt зil всяliа ol,

Страните.

ПDилохtения:
Чл. 55. Към този !оговор се прилагат и са неразделна част от него следните прIлложенIIя:

Прилохtение N! 1 - Техническа спецификация;
Приложение Nq 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
Прилотtение Nч 3 - I{eHoBo предложение на Изпълнителя;
Прилохсеяие М 4 - Гаранция за изпълнение;

възл

Иван Монев ......,
Р-л отдел ,.Търговс

Кристиан Бадrкаков
IОрисlсонсулт

ПолинаМаринова,

]
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Съгласували:
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Н;\ OБlIJIICTIJEIlД ПОI'lltlIi;\ С Ill'LJ{N'II|'I':

.. i,\("1,I,1\ховI(д IIд /(I]I,I)l(1.1NIо-г() ll IlЕдI}lI}I(IINl()l-() IlNI1.Iltla(,|.lt()
Il \ .,l;I'lll{l].Л" ЕАЛ rlPJl3 СI(.ЛIОЧIt,.\IlЕ ll;\ IIi\'I} lIlIa("l'Ill,.ll/\ l,\(''l'I',\\()1]Itl\

t;\lIliPl,|O/(r\l(1.01.2018-t(t.01.2(ll9l."-;lc(l..N'!r1.1-]()()5/2()l7()Illlc

l. ()tlllcltllltc lllt llпеллtсl:t ll:t ltrtlll,,ll;ltllt

iI1l.., 1rlц1 IIlt Ilacг()rIIlttlJil поl-},LчI(а е ск_lIIочl]ilIIс на tl]\I\.lllcclпcIIil ]ilc I |]a\()I]Iiil. II()I(]]lIJ]itIltil ]rIIclilrl]c Lli
!il., l]Il. lI()I]llcllIl ll/lI.1ltt l]tl]IIocI{lI. пряI(о II|]lIчIlIIсIIIl ()I lI())I(aJ). cI(cIIlI(J]JIli. cI].IIIIIilIlc ]] _l]l\lIl

ll\l\lItcclI]() lla ..li1lltttclt" Е-,Дf[. BK:tltl'rBalII() - сг])а.,(II. }IaIIIlIIlIl. cln)l)L)iCIl]lя Il (x)(lIl\_,t]]itlIc. cJ()lIllIIc]iII

\lliI cl]Illt.IIllI ]ll]lilclI Il ,,lll.
Уc'ttlltllяtit,]il I]-],']J lil гilI Ic lla lII!lyII(ccIBcrIaTa,]ilс,t[]ax()BI(a ]l II()i(]]IIIlIlc I)tIcl(()Bc са II(),,(|llttlII() ()llIIctlllll )l

l '_'\, l Il ] 
l Icc l\il I il ctlcltllrIlIIItittltllt. Ilсразilс-[]lа tIacl,(II IIасгOяlltа-l,а jt()l(\ пIсII liIIl]Iя,

2. ()бlI(ll t,c.rloBllrl l:r вl,].п:rглIlе:

" ('1tttl.,t, l IIа Ir]IIl,.IIIeItIlc IIit \,сJI\,гаIа: ЗасгllахtlIl:u.с.lttIlяl ,llt)I(]n{)l] сс cI(jII()Llпil ]il cll()I( ()I с ilIil
']i lii, l1 l]l]il Т] cl1.1|l ol l6.0].20][lГ. rr С cI)c CI]()I( lla _,tcilclBttc .l() , l ] l l l), l Ilc I I l IL, ll(l l]1.lllIJiII ]]()!]lll (ri' i]ilillc ]l] tl).IrlicllI1r{ llo /[rrГtlBtl1'la, {eilclBltc'ttl Ita .,it)г()п(]llа сс ]aIIa]lta .l() II,iTIII]a||c Ili] cl]]{)Ii,] jlil

L,, i,,l ! i l J с lilc I llil\()l]iI] c_IJ JI lI IlO_rIIl]lIL

, :l,,.-1,1tltl. t1l, I t,,lIl,бовtr I.Тзвт,tt 1.1la,,1a

., 
] ]it]lt tlt l t t r ttlc l IIа I cxIlIItlccI(al I[t lt шсtItrва tr(lc;lr.a

iIc сс trlIlrctta _la сс lI]]е,цс I ilI]rI,1 lla,]_rIlItIIIII BallIIaIllII tta tli]lclrlala.

о ) с, ttltlllя l:t dlo1llIll1rlttlc IIа цсIIIl l.c:
i]ii.l\ iiLJil iill (](i]c]l гIl I с .,1а бъ,,1с. в ;Ietзa:

- illtt;lilrtltЗalc'IlIaliI ]IРС|tlIIЯ СС }Iз(]lIсj]rlва I] JIс]]а. I(аго ]ilcll]l1\()I]a]c_rIlIilIa c\Nla lI() l|)\|IlI 1lI(lIll]]l ij(,

l'i'{l]lltILi ]()()illrt,]acIl]ax()Bal-c.]IHir-Iirпl]e]\IIlя ]ilvI]e-ц]ItlcIlIlCIIaз:lct|]a\()l]nlc.rllta.tit cltliiltocl,
i,tctlri xilt;it tc.tlli]ltt c\l\Ia II2l II]\I\/II(ссгво-Iо,}il I(()rIl().Jасзраховаtс,,tлl. lI()cII (IIR)I]()I]]l()cl с ]1()cI(1яlIlIa lll
( |1\;l lIil lcilcII]IIc I]it ItO,rIllIlilItt lI IIС СС II])оNtсI]я о) illIollI]lзaIlItrI. lrI BI(rlI()III]a I[rIjI()l() lllI\IlLcCII]() Jl:l

",ill |,l,'Il,I{,I JIl,|||(\l(l l\I,\I lillil lil IIа ll(l IlIIlllIiI. tlti;t ll Il|llt lr,,ltlt(tlll ||{, |{I)t.\I(,rI,r tciicl,{l|(,Il\ I|,

il ,rt tlcrliltil.'ltllttlcl tll ,rЦlбаВЯIlс IIа }iN,IvItiec1,1]o (IIс ll().i(jlC)I(aIIl() Ila ilпll]]\JilII]llII() ]llcI|]a\()I]ilIIc) lll)
ri l'\lc lIi] ]il(']l]|l\()I]аIс,ЦIl]lя l'lоГОt]оl). Зпс'гlrахсlвlt lсля ltзllава /{rrбall1,1c ti1,1l ,ttiiclllattlaIil I! N,()\|cIiT,]
];l: rJllitiltlltlc-tlIil II0-IIIlIta_ I}l,З ОСIIОВа IIа Iltlci\IL'II(l lIcl(ilIIc (]J I]l,з_iltl;t;l;lсllя iilclllaxtlllitlc llt,lt,,
lIl'1.1ll]llIc i].l]l]lt I] cI1_Ia В tIllca II jlСIIЯ cIIcIlIlltlII() \ I(il,]alIlI в jlltбattt,tia lI IlllIII(]II()tlI]a I] _,t(,I]я Il llill_.il

]ll(jll)il\()]]iIlc ]]I()I() ||()l(l]]I1-IJc зit.Ilа,цсIl()I() II\lvIIlCcI]]o l1lяfilrlt t.t сС lll1cl.|]ltг|| llllc;l;.lcItllc\lcIlII())
]llt tillt\tlttiltc IlIala Ill]ci\IIIЯ tllябва;tа бь.llс бсз,ltalrr,lca (29;1. ()IIllc,,lc]lclI ll ,t_,l () ilt ']illctlltlt la _'tit,tt,r:,l

Ili,l)\} ]ilcll]il\()I]aIc,rIIII]I,e lIl]cN1}III. tt cIl]]tl (],J ()1,01,2()ll r,.

Illii tllc сс liillllIсlIянЛ I(ъNI ]ac1,I]ax о в{1-],с] IIl itTil II])сi\lIlя II() ,rK)I0Il()I]il lI IItc сс ]aII_IIi]IlIil ()l
' ,]- l]li]\()l]illltIIя I.

iIi,crlllltгc 1l 1ll|lc1lla,r,a IIа \llIacTIIIllia l1lяб;lа ,,la I]I(]lI()LIJ]ill l]cIllII(lI |)i]]\()_lIl II() ]Il||J,jlIJcIIIIcI() lriI



- ti11111i-'1lltii 'jit ()I(cIlI(:l tta tl(lcllrtITe: IlK()IIo\t IIческtl ltali-lllt o_1lla оферта. BL] ()cII()lta IIа Ii|)Illcl)lIя
li l j I l I l I il. I i I () с ьо1,IIопl eIllIe lca.lec-l.Bo/цetra - сl,г,lасIJО \ie!(}]IIKa ]li K(l\Iп TL-Kctl2l OIl(jIII(a }I LlaIII]Il lа
ljI lr(]_]I!..Irlllc Ila ()IlcIIl(il по Bccl(I1 показатсjl. BK:lIOtlcIIII в _Iок\:,!еIIтаttllята ]а \час.]Iiс.
\ ,ttclttllttl1,1c с-I]сд]]а да пl]едоставят в оt]lс;-lгllте clt гa;-lttt]lHtI (lI]c"Ia с Bl(_1IOalelIII l]]c!lIlI(Il
]l ll,il]lIllc1-1]il'IIII]IIII l]ilЗхОДII II гаксII (BK-r]}otlIlTe_lIio tI з:l оце]lяванс lLl lI KBII,1lI l)al]] c Ila Ulc-IIt). Iial(|() II
!)li ]JtllliI|. lIЗIlllС_|IеIIjI Ila гО.ЦI,1шlIа б;Lза tt Ba_rItt]llTI la це,iIlIя пс]]!l()_.t ]lа ]lоIоR()|)а. B](.rII()tIll l c_IIl l{ ) lll
, IIi]fIlrI Iit-

} ,tilctl;Illtll,tc сJlсдIJа да IIрсдоставя I в o(lepTrIre сII зacтpaxOBirl.e,rllI!I IlI]c-i\IIlII. с BI(_lIIOtIerIlI BciILlIili

llclrlI()-It lla . K)I ()l]ol]a. вI(лrочI.I1елпо за опцllrlта.
i} t1,"1Itltзtrl\l ]II)с_ц_Ilо)l(еFIIIе vчас,гtIи[([I].е да llосоч:lт.: raplttPtttl (IIIcjIo за BceI(Il BIIl( I]i\lvlltecIaO. cIJI.1IilcIl()
tati,tlll1itta l] l-cxlIIltlccl(ztTa с lr erttl tDlt tсацIlя i застрахо ва ге-ц ll Lt lll]cпIпrI I1o BII:.l lI]\I'Ll.,cIBtl: обш{а с t r.l iilrtlc l

ilii ]atc tllilx()l]ilIcJlItalTil IIреNI}Iя за съо,IRетната по.]}lцlIя.
I{, titcIl;ritllt"гo ll:r ot|lcpTttTe сс Ilзпъl)пll}:l, KilTo \:частIIIIкr,.Г llo.п1,!|ltj| IIaii-BItcoIt,l K()irll1.IcI{cII1l
tltlcttl;lt (I() сс li.llлcIII)a IIil ItbI)Bo l}IrIс.го.
l\,i lli\,]IIi|)illIil ltl llбttllt l1clla с ca]\I() за IlcIlIlIc IlД OIlcIlriI]|tllcl(]
1,11_ lllii\()l]il]c]lllII II()rI]tilII Utc сс заII_па]Ilal.I IIо IIl]C.]{,]I()]I(cIllIIc
ill'(' I ;it7ii('IIIlc IIil \ |IaclI]IIl(il.
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Ilil l]IIlI(i] ll] \Iс)I(-ц\, ця_ца.Iа зап,латеIJата л!)еN,ltIrJ Il

шlIаIа II]]епIIIЯ NIor(c,lta се li,]IIcl(a lI ,]al.цl)ll)Iill ()I

.t.

-l l.'Jас.rllахсrвагсrIлIага
ilI( ]III]ll сс \,\IIl())I(II llo -l a1-1ltt|llttl

4 ], Illlc.ttBll;lc,цa сс
1,1\'Il1:l\l lltil j(. lllil tir с tr,iiltlrcl .

IIl]спiIIя сс ]lзчltс-rIява I],псва. I(ilI(),]ncl|]ax()I]alc,]lIIllIa c\]\ILl iI(r I|]\IIIITIIlcJIo (I()e{l)I]ltIIcIII)lll]c.,1,IO)I(clI() ()I \.IJtIc lIIJJJ(ii !:l cI)()1I]c]IIilIll ]I]_\ |IilоllцtIя ]0 1И tlг .,lacl;-lax()l]illCr'IIlilla 
II|]с\IIIЯ ]il \ l]c_ilIIlIc]IIIc Illl

-l i, 'iасг1lltхrlв:llс,IIIlаlа 
с\,дlа tI:t lIпIvIIlecIB()]O. .][] I(()JII{) Засlllаrtlllаlс.tяl iI()cl, () l I ()I]()l)II()c l (]Ill'l' l(]'IIIIlll ]|l c]]()](il lla :teiicTBrlc ]la I|()-Цl1IIаtIа II ]lc СС пр()l\IсIIrl ()l il I()|lIIJ iаlLIIя. Irl |]|iJJJ()!lJlil JJ}l_:1()J()rl\]\lIlccltrrl ttlt ..[jlllll-c-,rt" Il,,\/l - ](i]I(I() I]ajI]ILIII()]() I(L\l jlaIaIa lli] ll1).lIIIlaItl- Iill(il 1I IIl]il,,I()i)II,1()I() ]Ji)l]li]\Tc II,1 lciic t tlltc ltl ll,

l'J' Il1lll llсllбхtl]ttlпtосг О'] 
"IОбавяIIе 

IIа II]\I\ lItcc IlJ(] (llc 1111.1_11gi1;11111() lIil ll|]Jt)\lll IIJIII](]! ilr,i\(ll]i1llc) ]I() I}|]ci\lL' Ila зас-IIlа\оваI-с,цIIIIя ,lL()I()I]()ll, -Засlllахtll;аlС_rlrI 
II] lllI]il f[rlбlltз1,1. rit,r,';I]il|||ilIll l] \I()trtcIlIil '3асг1-1ах{ltзаге.'lltа п()IIlIIIа. l]ьз ()cII()J]i] lIi] ll]IcN,CII() IIcI(alIc ()I I]t, llltr.,I;ttlc я:r_l\,1\l]ll]c_l]I()]() lIOl(l)IIIIIc I]_IlII]a |] clI]Ia в tlaca lI.1tcIIя сIIсцIlа_ilIIО \I{a]ilIIIl I].ltlбitBl,tiil I] IlIlIIl( II()IT|]il Ilil !lilci] lI|]C.lll]]ill]IIl.cjllIo IIOcOLICI]II в IIo]IlIlla]a.]a K|llliI IlJ jilfl]]il\(lI!alc_ll]IIя.,l()I()J]()|.] (()cI]cll I]

' l..,r..,]," )lil]iO 
ЗаСIIlа\Оl]il'I'СГIlI()I() II0KllIIIItc ,l:l -,la.,tcIl(]l() Il]\I\ Illcc I ll(J l1l;lбlзlt .tlt сс lI|]c]il)il |]i

. + j l} с 1\llal]IC lto 4,4 clcliilloc.,1a lla l]ccI(It ,llобttlзьt, сс L)l]|]c.L.-IIrI ltit ба,зil ,lircl;lax()l]illc_llIil lil

a l ])i] \ ( ) I]il IJ LI IrJ I

" lllI.:I] lrllcIi()ljc. ()С'] ,IIl]\IlIIII lI I I OiIj I i I \ l I I l I ] I] ()ll1)l]()I]Il()cI Itt tt Llсз citlltll llilc lllc Ilil ]]l,з_ttt,lclltc.lr],I li l]_'lltltlitltcltl IIlt ]acll]axOBalc,llIIitia iIl]сi\IlIя Illc сс ll,]l]Ll]lIIII Iiil Tlc]]IllIl ll1lI]llll I]lI()cI{L. lii]Il)

' Ll llil ]llc|])i]\()I]ilIC-I]IIala llО,ЦlIllа. а cJIeltBilIItIlIc I}lll)cKlI IJlc cil .,lLJl)l(]li\IlI IJil l]liI]lIIl lII]Jcl)]]il.rIJ, ()I ]l() ]

] i I ] | | l r I l I l (\ T l l l ll(lllIIItilIil l(l,\I ,цalIаJil ]Ia l]]IItзаllс l] CII.I:t Jli] ]ilcI.1]l]\()пilIc III()l() ]I()KllIIIIIc lltl ,(lбallt,l;it

5. }'c,ttlBtlя l:l lI]lll,.rllIcltllc lla Ilttllt,чItitt;t

l l1lrltic.ll l)il lrl II() ]] }l]сс IrIRalllc lIi,lac I]]ax()IJa гcltlltt с l,бl1-1ltя l ] l ( , I I ( ) I I I ] i L :j l , lac tllartrlrirIl]Iлl \,l]е/tоNlяR[i cbOl вс1.IIIIгС /[b1l-;lcaBtttt tl1-1l altll ./]i|( l (.(lll:lll( lll\ iit!. l lrLt\(,l(;l lc, IlIll с I,fi lI l Ilc,
5.1 iac t llaxtlBilIlI]я \,вс..ltоNIява Зас г1-1ахоlзаl с._,lя,'to 7] .tilca ( c 1,1 ..l

'il1' ]lil\t)|]illc:lll(lttl с l,бll t ltc

N,I I} l)- t ltl;tcalrl tll. l l()_IIIlI1ILl I I .,| ] 
)

'l;l ]()(l. a.,l ] 'Jli) tll \ }IIl]пilIlc IIil

.I



I

-: 3itcl1'l1151l;1i1111111 1 li])с,цсlавЯ ]Iil -jiici],a\()]]il]e.Iл 
I]cIIlLIill IIс()б\0,1lI\lll _l()I(\\lcl(tll ill

i)1,1 ]icli,ilItlIrl lIa ]:]cIllll\()I]:l]c lIl(tl() c],IjIIIllc_,,,,,,._a,',' lt IL'\ilIlLlL_.ch()l(); J Il[crlllc сс \сIаIIоIJяг C.lcIaI]IIIc ltl tllt J;lct1-,ltlrll]i] lc,',I l

]l l]ax l)ва,ге-II I I01,o сьбlrtttс Clilr]il It cI]()Ii.ttl -1 1lдil1111111 -llIII ()I .lllTilIii IlilllIlc lilllaIlc llа llcIItlIiII ltсобхtlдlIltlt лоI(\,]\IеII,гII ог I]l,з,,tсl;tilttе.lli
_\,6, ()III]с,llсJIяI]сlо I]al |]азi\lсl]а IIа ,]ac-l]la\()I]aTe:tllrlltl tlб_'llltclclIlIc (l] Засlllахtllзаlс_lя сс]lll]l)]]II]]]il I] cIl()]i2l JI()с(]IIсII ог \ (Jac,].IIlIi(il в Tcxtll1.1cclctt гrl II]]c.1.I();licIllI!-
5.7. IIзl1_1аrttаlIс]() IIа txcIpll\l,Ralc.цIIlllil ()tJc?IltcIcIJIIC ol j:t :tllахсllзаlс_tlI ссl|(lc(llJcll()I ,1acI,IIIIl(a B'I-cxtlltчecItclTcr I]I)e.цлO)l(eIlIIc, '(l'l]rcl'\l'lJcIl..'l)l сС II']I]lJ]lLlIl]il I] cl){)I(i]

(1,1 I]l,з,,ltlтtlllеЛ,Ii сс зil,( ь T)IiaBa lta IIpc.rlocIal]Il lta lJ,зrlr,-ttllltс.ltя llcttбxil,,lllllala tttltIltlllпlitlltlя l;tclij]l()I]l]illlc ]Ia,lilcl]lax()LtI(a.гa ]I пl)rl I tеttбхсlдl ll li tcl - tctttt
]il ()|Lcl||ii] Il1l lllIcKil II.]III I{al lIac г1,1ll1_IIII Ltlе гIL 

c\]llil]llIII II \c]IOBI]'I -]а II]Itbl]Ll]l]aI]c lIll ()I lt''ill
(, ] J]1,1,rttllttllгc]Iяl сс зilдьJI)I(i]ва ,rta II|]L),.OCIaBll lta Il,зlll,_пllllГc_lL,\c.ll()|]IL ]il ]I]Rbi)IIlIlilI]c llil()l lc lII lil l)IlcIIl(a I]a IIilcг,llIIIlJlII IltelIL
(l,_l IIзlll,,ltttl,c,llяI сс задьл)I(:lвll ,rlit Illг()l,вll ]loK\,пteIII cl)JIl]l])I(ilIlI llttc|;o1lltatillл за 1laбollrllttltlc ll

lllcIi]i]\il)|]:llcIIJI(l сl,бltLllс. ]]I(jIIочr,тс,IIIIо,,,,1-r'r.,оrr,rrr,,. Ii()CI() JIс сс |]ca.l]II]IIl]a I] lItcliI. I(ill(I() II cIIIIr,],Ii (,(ll\IciiII) il,'lI]ccIL IIа I(()III() да се ]IзIII)атII ltс,эбхо_цltпtаtа lI],l)B()IIatIa,iIll() llllrIltl1lllitltllя-.llrllctllclItbt .tlti l], [с ().'t(iбllсIl ()l IJLз_II())(iIl.сJIя,
(l{ |l1111,,r11111;ц,]Iяl сс,заJfьjI)iilI]а,:(а Il])c.,]tllBa iIIIcllcIIlI

Ilc,lli(] ll)II\]ccoIIIlc (]I cl)o](a Ila ,rK)I1)I]ol]il. tlc lltl-t<t,clltl ol |_ý
l, l ] , 

l 
) , l .- i l I ] l ] ] ltl,_tlta Itl tt|ltl1-1irlaltl trl 0lIIOclIo

" ll111i1 lltl lllIl tlбс]tltсltIIIIя (l] ]II)oIlcc
IIil ]ilcI|)il\l)I]il]c,llttlгtl tlбсзшlетсIittе):

i 1)|l()'] ]I Ila j\Icl)a IIа IllL-ГIt']]C ОГ IIatlil-]I()l,() Ila -lK)IOI].,l]il. tialI(I() I],]i] II()C_]Ic.]LIi() l() ll)JI\IccclIlJc. сL()l JJ()JJJcJJJtc lI:l oбttltIlc II,]пла,IсIIll irбс]lllегсtt. \clil]]()I]r.lIII ]cIl.ilclII(IIl] пl)lI iItciII]\IocIla a,,,._,,"""', 
cll],],,\I() II]lilIcIIilIa II|]сrlIIя:

,ll|,l ,1,1JjlJ]illl(' lJil llltill:llll:il i1 llt\- lll,}I.I,i, lcIIl l\lr]l]ll() lIIa |]lIcI(a II c],ol.t]el IIо ] lal\I:U]яIlaIIC lll бllо_ll tt lla:]\lcJ-]a IIа IIlC III ]с:. ]Il]l ]il l сIIII обсltltсгеlltlя:

(]It|(,Il, lJ:l IIt.l t,,;пttlc,I!J \,,l(,,I tt,j,,,,,,,., ,,.1
tlIIc.rI() IIа \IcccILa. c_lIc_tI]ilIIt IIl|1\|ccctIlI(,Il)

I]a ()llcIIrlt]il]Ic lla]i\Icl]ll II|t IIlcIaIiL ( IItL-lI]Ic) Il cL()ll]cll]()

,Ittl \ II|]а)I(IlяI]а Illlill](l]() cll Ila ]]CI.1)cc cl-]clll\

ll ]]i|1.Il||llc tll lll trбct,iIt,,lilIIcI() lI\L

I]llIIIя
lc_lLcInI]rIllc lIa _:t()J(\I\IclIJlI Il:IlI ..]tl ]]()clilI]'l \с]J()|]lJя ]il
ll II:Icl l)lIl]ilIlc I () lIa }ilc l ])il\()l]a I cJIll() l () с l,бI| | IIс ll I]]
(]() ]l Iil](IJI]i]. :]il I(()IlI() i\I()7lic .tit сс lIl)C]lclII]. Ilc

I_']-,l]]]t\ II)CIlI lIIlli].
(l l() IIlltl,_,llttTlc,ltя-t сс сLг]lасrRа. Ill. IIя\Iа( Ir,)liIl]L, Ill lI,:l1.1liclllIll r|rll1-1lltlt lla lJt,з-,lо;ltllIс.iIл.
(, ll IIlttt"ltlltlc-lяt сс, ]n-rLLjI)I(aBil. ]lllII ()ll(ll,] IIа lI]]]JlilIIlilIIc IIа jIIcIa l1,III IIа lIc II,]ILIlaIl]illlC.I(ritl, tlttll it I)ll]ivc|l.,lla IIl)c,Il()c гавII l(()]IIIC ol cI(clIclllIlIIIc claII()I]IIIIta II IIl)()I()I((1,1IlI II:l ба;а lcilJ1ll, ,,

i ! I lla ]illI() ()\)с ]IIlc I cIlIlc I () (I l.цl, .lac-I t) г Ilсг() ),



{i l_ il,()I()L]olrl,T сс счIIIа jtl II]IIъ_lllсIi. K(rI Lll{) Jl
]i1'l;,]i;iiaIII1,1 l:l сII lI() llL.|'0 l(alil.o с.rlеДВа:

_tllc]C cIl]itTl]! cll Il ]IIl, I]iIl lI

, I]l.].l();lillIc Irl l'c I]зпjlilгJJ]l в c|]()l( ll i)(!c,.| ]t. i:1.1ij:a ]:l(,Il]il\,itllillc ll1]l ll|]a\llili:. It : t, tttttr, l,t с lt{l|,|illll,] l{t,lll|J.,l, ,,,-_
i |,]t|llill 

I ilLl|'l]\l] 'll i]l J 'ir|].l lill l]aiil.-l|rll|-ri]Il]] ]i](,Jl]i]\i)ll,]|. ]i|ll

'' ]] l , l 
l 
. . t t l t l t l l l l l l ]ll II ]II'L,rlIIc]l]]c tlit,l(OI ()]]()l)Ll с Ic_l]]a i1l a I]i] ]lJ llIil i] rlcccttll с ]|].llI1l||IIl|Iic(, lrli;l

]i I()|(1l] t,..,

t, _, i ,l1,1tttlLttlt llt сс tlc в обtl-,ltjtа ва в c_l*litii. IIс II-]lll,.lIllJIc rяl trl Т] \lccciLil (ll lll)|]]ilII()II|]lIllt, i ], ] l. ,]aijril\(1|]illL_a lIII]rI _-l()l-()BOl] II}IljlllIIIjI t]cltLII(ll.ilLJl)]iiI\!II ]aclila\(lI]i]Jc l]lll llбc]l]lCI(,ll]]rJ,

-
I(()II]()']ilcIllil\()I]ilIc.lIlIi]iil (\\I;l \_ .'Ial i] ]llt 1)a]il ..]]l]':l(]IitllOBlltrlut cTt-tiitItlcl'' I]a alcj.!lBlllc (Jrli,JJt),1lltc_tJIll II ]ll)t| ,ll]clIIllIIIl lI]i,llil.] ] I_,]r ,l ||,l ]ilcIiril\()I]ilIe,rlIltlltl обсзlllегсllltс с l]al]cll llil lla,]\Icllil llll ]]llc.Il| i:] lij)i\I lc]1,I Ili] IIJCl1,IIltilIIt

_ I(aI( I(l II l]c,ll(ll|il]Il _ t()II I1. I]Ili I c.IIlII lla ]\();III. l]|)li,_ 1.1T IItt;L tctil]tlc|]il II() l]I)]CIa]I()I]'lI}aIIc Ilil ill(llI]]lIгc. l(al(I(l ]! lil](IlI]1l. I]Ir]III]I(,Iltilll Il |lс]\]IIлI tIit clI:l ]l]alIc l]ll

' Il() |l)'ll]l ()l cLIIlIl'l RIi-'l lLIll сlI()l]с.ц rlIIL'lIIIe lla cI(cIIcl]I]llc llll I]l,з.:ltl;lclllc,1,1 Ilc с lII(()II(lNIIIIIa(jliIl
i ' l ' l 

r i l | ] r 
I l l l l ( \ llt бl,,,Lilг ll()Ill]aBCIIIl. cToiiIltlctIa. I((_1яI() сс II]]Ilc\la ,]t] iriliit llil II]IIIIc]IcIIll(. Tii|]il' l Jli|\()I1il Ic,l lIllltl tlбС'llllе ГСIIIiС. е Гtl-]II Ila cLB]]L,\lctIlIII]c ill(]IIIjII с cl(I]I]I]a.lcIlIIIlIrup,,,,,"l,,,,a,,aru,. 

'

8. Il l,l.,l:t1.1tllc llд oIltllIя
ii l ]аСГ|lаХОВаIlСl() ]]lt IlОlЗОttРllllrtбtIго-l() IIl)c? ](]]IllIIi],lii IIl\I\IItссгl]() cIal]i] lI() _((tIl)l]()|lcIlIIlc,Illr]l ,IJliil Iil lil]lll{l)I]lI чllсJIа в завIlс]IлI()ст ()l. l]IIiIa JIil Ill\tYIIlccIl](rI(] I] l]ili\II(llIc IIit l]llc_lBiI]lclIaIiI

- L(l] ()l]()|]il ]а ll|)c() l0clil]]rIIIe IIад(l]l,ьJIIlII].еJIJjII\,сJI\I.]I II(),
с i.,liL]] Ilil Ilс()бх()_lll\I()сI OI 

]acl|]ax()IlalIc ()I cI]]illlil tta'iaclllitxtlllalc.,tll. ll
Засl'l]а\О ]]а I I е lIa tlllBtltlltttJltlбl] lIl i]I(lIII:]II. I(()Ill() II()JI ]l]а Jlil I()/tlI() i Illill1Ill )(ll,J|()J,jlIl]Jc II l(()Ill() IIс (] trIог,]I() ,tit ftl,.l1ar. ]I]]c,llBILliII lI lll(]II{)llcIIII l] ]Jllc_il\Iciil lIil llilcl()Jl]llilIll,,,itltcr,ttlcltlt ll(l|]lllII(a JI ,:ill l(()II-I() зitIIJIаII(а _,tоII1,пILI гс]IIiа l]|lсNlIIя lJa Зitct1lltxrlllalc:lя.

(ll()l],)|lil, 
jla ()b-'IC llallllal]cll() Il() I]lrc\lc lltt ,lcitc |l;ttc tllt

l,]..l. lJllcllctirllt) \ l]cjloпI.]lcIlIlc I]I(J]I()tlпil IlII,,lIl]]II,ц\а_цIIзII{]itIIlII .]LaIIIIIt lа II()]]()]IIlII,,K)a)l]Il]lcill,]i]Illl (lIJ],l ]lil ll\I\]llcc1I]()l(), Jac'|llaxi)B|llcIllta cгtliiltrlcl. lI()I(l)lIIII llIIc](oI]c). II сс II,]I()]l]r] Il ll()_jIllllcllll!il lllll('l(), I\()cI() (l]I()I]al]rI ,]il ll,]Ill,_IIIIeIIIIt-гo lIa jю11)l]o|)il (]I cгi]aIla tlll Зaclllartllзillllltll

I\l\llla(]lIlt)I() lI cIr()l.]]c]ll()1o .га1lll(ltltl llIIc_qo ]Il]Ci(,l())I(clI() ()г Зitсlllrtхrltзirlс_lя I] IlCl|()J](r]()
l I|)1]- l] I( ),hсl IlIc

()c l illIi]. llI \ c_l]()ltIL () I tIacl OяIllaTa IcxIlIItIecI(a clltIIII(

() l I t lc I ]lr lСЦl I ll. I] paI]IJ.III IllI1I I. tlаllслбtl II /l|'\.ГJ,l IloI-]]\IaIlIBIIII ,iK)l(l\JCIlIJl. l((ll||() \lJilСll|]|I(l)lс lc 1l]ll .,lа clIa]I]a llI)ll Il,tII,1,,цIIcIIIIc tta _цсйttос-lllrс
. Iiil,tcttca IIа ]асl I]axOBaI lc Iо
о /{1lrul I I I]l]_IIO)Kl Il\ II L_ Jle iicTlla llttl B l)ettrбlrlllta lit,,rtt a1lltя IIol]NIaIllI]II]I,,цл(\NIcI1.I]l:

I I'}t'()TIlI l-iI:

l IBatl NIlllrell
l)t,lcollll]lll l c.rl {) I/lc.Il ,,'l'1,1)I ()l}cIilt''

l,

r
)



П hъtпOуЦЛ.цrul iV=2,l"

()tjРАЗtll1 !l!

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

() г:
,}лс,l-рАхоI}АтЕJlно

AKIIL{OHEPIIO лр}i жIaство,,озк-
}А(]'ГРАХОI}АI{Е"АД, ЕИК: |21265 17 7

l с_ r : ()2/98 1 З l 22. draKc: 02/98 l 435 1 . e-l-rrai1 : headol'llcctrltoz[,llg

IiT,rt o(lc;lTa за в,ьзJIагаIIе на обLцествена по|]ъчкаl чрез обява ,за cbбtrl;zrttc tlar ot|lcp-t1.1 с пl]е.Ili\lеI:
,. }а cr 1ra rtlBtca на лвIIжIINIо,го lt IIедвIi}iIIJllоI о lli}Iyпlec t l}0 lrir ,,БplrKc"lt" liA/( .lpcз
cK.lIIoaIRilIIe llil IlмуIцествеНа застраховка fа перIIода 16.01.20llt - l(1.0I.20l9 I-.'' - pct|l. ЛЪ
l .1-3()05/2()17 оПпс

УВА)КАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С lI:lСТоящото IlредставrINtе IIalIIeTo ,I,€хtIIlчсск0 пре/IJIожсIIIIс ,]а 
|t JIIL.]lIleIIIIс Ila

IIOl)'LllK{r с IlреДN,IеТ: ,,Заст'раховка на llRI.IжIIMoTo и IIe/tBIlжlI]rroT,o Ili}I).lllcc,гRo пil ,lБ|)ItI{е.'I"
liд/( чрсз cl(Jllollвa}I€ lla лiмуществеIIа застраховка за перIIо/lа l (1.0l .20l8 - I (1.0l .20l9 r."

Il1lсд,пtlltсеIIl.rсто за изпълнение I{zl поръчката сълър)ка е/цliII BzrpllarlT ]:1 lIзII.ьJIIIcHIIe.
cl,I.IilcIl() ]IзIIсIiваIIIIяl,al lta !оrtумtсtIr,ацI]яl.а за участliе.

ficl<,itapltpaMe. че сме запознати с }lзисI(ванията I.1 усJ]оt]Ilята за \'час IItc в обявеIIа,I ir
о l Вас tlбtttсс,гвеIlа rlоръчка.

СЪГ,ПаСrТlt с]\{с с IlocтaBeнrIre о,г Вас чсловлIя !I г}I Iц]l]еNlа\Iе без вьзllалtсltltя.
;\lttl бЪДеМ ИЗбРани за Изп-t лнитеlr IIzl поръчI(ата. пзIIълIIеIIис го щс бъ,llе l] II blIIlo

cl,(),IBe-I с I I]Ilc с Техническа,га спсцифлlкация I{ услов1.Iя за I{зIIъJIIIеL[Iс Ila IlOl] ыII(il,I il,

,lек.lIаllираме. че приеN|а ,Iе условLiя.га в клачз}Iте IIа пl]осI(га IIiI .r1011)BOl).

IlреллоlItените от

I ЩС !IЗвl,рши]\{ имуIцествена застраховка. покрrIваIItа prlcкoBc t,l г загчби. поl]ре]lll
ti/tt,;ltt pir'ЗttocKlI. пряко IIричrIнени о,t пожар. еI(спJIозиlI. сRJlаLlltu{l ll Jр\ l ll бе](с t вrtя lt
itl]aI]IIII Ila lI i\lvIIlecTBoTo на..Бриксл". t,p. Г'ьлъбово. на сI,ралiI- \1ашtI]l]]. с],о l]-Lжc Il1.1я i1

ОбОllYДВаllС. c'IOtIaHcKpl I;IIIBeHTap. разходи за прlr,цобивагtе rra /(МА_ гl]аtlсIIоllIIIIl с l-}c,rlc,i,l] а.
tIl]().II\JKrlItя ll cI()l(}1. ,1аТериаIнll запасlI lI лр. Зас,i-раховката lIte ()Тговаl]я II:l tIзIIсI(Rа}ll]rrt il
lla l(tli(elica зal застl]аховаIIето и 1}сичкlл л]]уг1l сьt;.tlIосIi]\Iи II()I)i\,IaIIIBIlII ill(1Ot]c. I(lll()
IIoIi|)lIr}д c"Ilo,1lIIllTe pIlcI(oBc:

l. tttllItaIl. вI(_пюttttl,елI{о послел!iц1,1те от гасеIIе-I-о IIа IIo)I(aplr:

].cltc t t,lItlзtlя 1.I lIi\,1п.]Iозия- в това lIисло ексIlJIозtIя IIа съд пол Ilа_пяl,аIIс lJл}I BcJIcllc II]Ilt:
,]llII:tJlBa] le]

З, у.ла1l or све-|,I(авица или NlълниrI;
.1. сб.,t-l,сltваltс IIJl1.1 IIatJtaнe IIа Jlетящо 1я]]о. rlzt части о],}lего lijlл ],t.lBiil)a NIy.

_]. cI]JIIllIltIlc tI cl]y,IBarIe на зеп,Iнll п_пас,lове. cI]Jllltlallc Ii c]l\lIBaIIc Ili] IIспс.rIIII.1 i\IilcIl-
1.I]II] I1.IllcOl]tI н:rлепи и lIаслагвания:



5. б5,ря. гралушка. поро
7. lцети oiт"rn""'l'tn, 

" 
]BIle посочсII I]cKOBe:

8. lrзп,токряне u"'ao"r" На СНЯГ 11 'lc-]

каtt.lлизациоtIни и отоплителни тръблt: 
шtt ф,') t1,1ll t]олоIIровод,l,

9,,запIръзванс;
1(), рrrзходlI за отстраняваIIе на последиците от нас'ыt}Iлото зас'раховате.,ttIо съби'лtс /разхоли за разчистваllе на останки и хонорари на експертtr/ 

" рuпп*пrЪ nn onlao"n*-,,"rur.

на обulи,I,е tlзIt.tа[еIltI обезце.генttя. сII])яIIо II]lагсIIа[а IlpcN.1Ilя:
щетимостта с оl]Iсд на сlздаване IIа пl)ill(l.I]I(lI ,за пtl-,1оfJ1,1-1

съо IветнО наNIаJlява}Iс tla броя II |]1lз\Iсра IIа UIc,I.ttle: IIзtl_ila]lelll,

tl]ia

2. Il1lllertarIe r.с.tовията на ВъзложитеJUI:
, lI1;п необходимост от добавлне на иN{упIество (IIе подjIе)I(аlllо Ilil aB,I.0Nla1,IltII ]оlacT 1,1ax tlBatre ) по време на застрахователния договор. Да I]здалеlu ,Щобавыt къiv деl.iст вашlа,tztI} \J()\IсIIГа Зас'грахотзателна полица. Въз основа IJa пLIсN,lсно ,IcKaIIc от I]l;],цtlltttt l с,ttя.'iac,l pltxclBa ге.:пlото I]окрит}Iе вл}Iза в сила в часа Li деllя спец}iаjIII() чI(азаrIlI в дtlбавъttа ttj]l]lIli_:llo1Il}il в деня !l часа предвариТелно посочсIIи в IIолIIцата за кlrаli tIa з:lс1l]ахова I елI]tlr]

.lt()г()J}оI] (ocBett tЗ Сr-IYtIаи,I.е, в KolITO засц)ахова,I елнОто Il()кригие за даJ_lеното rI]\Iyцec fв(),грябва 
да сс lIl]екрати прелtдевремеtlно)-

(',lctTillocr,гa [,Ia всеки добавък Iце се опредеJlя rIa база зас граховатеJIIJа.I а ctol:ltlclc-I. зilсb()-IRсг]ll{Я tIrlB обек,l'и ценообразуваlците елеLlсIlт,II lI r\Iе,I,одоло1,Iля. за-ложецlI в о(lеllтата
IIа IIзIIъJIIlлIl,еJtя lI в ),сJIов1.Iята }Ia застраховатеJlIIrIя договор.

' |]a:t b;llt<ilBaшle се да предаваме пIIс]\IеIIи о,l.чс1!I lla В ьзлоrtсп-t.е.цrI clle/t llзIliLJilI]c Ilal l]сяI((),lрлlN,IессчлIе от срока Ila логовора, нс по-късно от l5 .rис-llо IIil N'eCc[ta. сjlс,цваlц
l pl{\Iecellllc0,tl съl(ърп(ащи tlъ.пна инtРорплаl(ия o.l]JOcliO:

броя и размера на щеIlrtе о], начiUIото rla Jlоговора. K.IK-I() II зir llос,ilедIlот()
ll)}INlecc(ltIc:

съотношение
чстаI]овеIIи тенденции при
б t,дсtt1 ttoItrpo:r IIа риска и
tlбсзпIе,гсtlltя:

llрогIlозIIи обезщетенrtя (в процсс на оцеIlяts.tlIе рirзi\,Iера ,Ia

t_,.

.Ni

l

2

1

т
5

6

7

8

9

Вrlд на ак,гrлва

Ct,lla;ltI. IlIIстаJlации u 
"r,орiлaп*,/t tcrl Bll it(lTMo ирtчtцество/

1\ lll[Iиll ll. ()Ьо|-}) дRаlJе
l\ ()NIIllt)l bIlH] l с llcl'eMII
Cr,o1l1,1tcell trя

r r,1,1,.. o,,,,aniжiiud 

- 
-

излtсквани о.l
възложlIтеля покр11.[и

рисl(ове

1.2,3.4.5.6.7.8.9.10

Гlllсл:rагаtItI оI \ час I.I]t
IIOKp}ITlI plIcKol}e

1.2.з.4.5.6.7.3.9. l ()

1 .2.з.4.5.6.7.8.9.1 0- r.ZзлSrrZ.,ч.q.rrr

l .2.з.4.5.6.7.8.9.1 0

1.2.З.,1.5.(1.7.tt 9 ] 0

l .2.з.4.5.6.7.8.9.1 0

l_Z:з S.r,.Zз.q.rtr
Гz=ззs.о.z.ri.q.П
t:зз_v,.z.ý.q. rtl
t:зз.s o.z"r9.10
1.2.з.4.5.б.7.[i.9. l 0

l .2.з.4.5.6.7.8.9. 1 ()

-ij]Tj.r',z.BЭlil
LzзТs-.о.zs,.s.Пi
t _u -,зsз,u.,ч.'ritl
I.z.з.+.s.о.z.вд riГ
l .2.з.4.5.6.7.8.9. l ()

Il1l1.1\ KIIl] я

_ гоl(lI

! L, l\1а,l,срлIа[ни запаси l .2.з.4.5.6.7.8.9.1 0 1.2.з.4.5.6.7.ti.9. l ()

l,



с-],оl,ве IIl() Ila з2rсl.рахователtIото обезlце геIiIIе ):

размер на възстановенtl от третII BIlHoBH]LlIl llal (ако }I!a такIIва) обезIItс]еlIIlя,

Прпеп,lап,lс ла участваN'е в дIiскчсIlоннII cI]eцI1- tlHlltlIlПpa't] о,]. ВЬЗr'Iо)I(л] I.сjIя, Ilo
ПОПОД сlбсr,llсltането Ila писмеrIите illy отчстrl.

Залълrкаваме се да лрелоставИI\,I В СРОк до 2 (две) седN,lIIцt,l ог IIисNlеlIо (вl<,rIо.tи le,ttrclLlрсз еJIектронIIо писмо/имейл) поискване отправено о'г Вr,злоlttllт.е.lIя Il за спсциаJItIо
II ]го] l]етlи отчети с различен обхват от горе упоNfенатrIя.

I]lяп,lаltlе право да изисItваме предс,.авяне на докчNlсllт}л tl,ц}I Jla гIос-] aBrI vcJIOL]''rI за
lIзII],пIlеIIпе, които няма,I отношеIIие към факта на rlacIl,гIBilIleIu ,'" ,ua,1',oruoalcJJlJ0l()
сr,бltтtrС и_пt{ ItъN{ уста}Iовява}Iето на размера на вl]еда],а. както tl ,l il*llltll. зil Kol]]o }IO)I{C ilit сс
l11]erIe]ItI. чс с,ьществува правна или фактическа прсчка да бъ]tат llзпl,лIIеIIlI.

II1lе,lцr ск,пlочваIIе на договора, ще предостав!Iм !lзчерлатеjIеII cllllcbK с лоI(уп,IеtIтrI I с
I(O'I1O lllc са необходими за добавянето на новопридобr,i-I о IrN{vlltec,tl]O къ,I зас'раховкаl.а
(:r](o IIMir Tal<oBa). като тазИ rtIrформациЯ няма J]a се изисква за приСlавяне IIа lii\,lчIцес,l-воl о
llUJJlc)l(aIltL) lliI аtsгомагичIIо покпигие зя сl.п.тпр'llIl,с 1елlr

с гtлаIrlансто," ;т:::::,}ж"":;н:;:l]:::"il""iн;:;,,, II|)аtsата IIir
llт,з-ltоrlсttте:lя среЩу причинитеJU{ на вредата до раrзмера lltI пJIаl.ено I о обезще,l.еtiис,() гl<азъ,Г tIit ВъзложитеЛя от правата Nly срсщу т|)еl и jll.iца tIя]\,lа cILrIa спряп{о нас.
l[eK Iа1lltllаме, че IIе мо)ке да откажеМ изплащане на застрахова.,'елно обсзlltс,геttие llор|tдIi
откilз IIа l]r,злоrкlrтеля от правата N,fу срещ)/ трети лица.

За_tъ,,lжаваме се. при o.l.Kirз на изплацtане на цета или
га]\IеLr. Ja предоставим копие от експертl{ите стаIlовиIца
оIказаIIо обезщетението (или част от rrего).

Съг.tаслlИ спrс !оговоръТ да се счита за изIIъJIrlен. когаго и двете cTpaнll car
IIзпъ_,lн]L,llI Залъ_rIженията си по него както следва:
- ВъзлоlIttl ге]Iят е изплагпЛ в срок и обепл дъл>ttип,тl,'t е зас,tрахова.геJII{rI преi\,,I.rl.- IIзпълlrI{телят е изпJIатил всички обезшетснrtя

съflтгг1,1я. 
Uugll1lelcHllя по регис.l l]}Il)ali lt засll]ахо ва.ге]lI l l l

Cl,t-цacHl,t cl\,le За ДЪJIГОlрайнll и tсраткоtрэйtlrt п{a],cprliu] l I1.I lllfl.IlBll. зil l(()tll ()за 1,I)axol}a,гeJltIzl,] а сума е определена rta база ..възстtlIJовtINtа стойttосr.'' на акllIl]ите(в лttlчrtтелrIО tI при частичНи щетlт). ра?меръl па ]ecтpaxoBaтcrltloTo сrбсзпlстеrlис l(a е
l]al}cIl Ila размера Ila вредата кl,м дснЯ на настъ]lваIlе на засll)ахова,Iе_]ното ст,бtтr lrc.IJзllпслсIIа ltа баз:t възсl,аlтоRителна стойIlост Hil ак,глIва.оllрсjlеле}lIIе rIа чl1.2()J. ал. j o.I. t(З-rt бсз ltрlr;tагаltе Ila клауза ....ол застраховаtlе". с вклrочеlII-I ]]азход}I за }Iзвънре]lеI] lpy]I !l.,lосТаВКII. I(aK],o и всякакви лопълII}rtеJlни l]азхолtI. llpricbпlll IJz,l дсt-IIlос1.1а По
I} ьзс,I,:lIIо вя ваIIе lla ак'гивите! както ]I такI,Iва, възIlикlliхIlt в l)езvл'гzlт IIa спазвilIIс IlaIIL]]]\Iil11IBrIll излIскванлlя. }IаJIоя{еIIlл ОТ рсг)/ла.l.ореtI оргаII иJIIj l(р},ги llLpn(aBIIи Ol)I.atIll }IПIlС-ГlfГYllrlП. АКО увРедените aKTI.IB}I са излезлlI от стандаl]тпа 1,rttlтреба ,,I ,,a nno, u, ,,(,,бr,дll'l зztьtснеttlt с подобrIlt от същия вид или според IIIсrlис IIa eI(c I le|]1 I,I,1.e на []ъзлотtите,rtя
}IC е rIKoI lомI,IческrI оправдапо да бъда,г поправеIIи. стойriостта. коя'о се Ilриепtа:за база llatIзl]llслеIllIе на застраховатслIlото обезпlетение. с 1ави Ila съв]]е]\rсtI}Iи,l е актIлви сclt]]lIBaLrIeHTIIи харак]-еристики.

З, fleK,laplrpaMe" че ако бъдепt опрелелени за Изп,t,лнl.tтеJl tla поръtlкага ще извърши*I огJIсц
rla rI]\{чществоl,о. обекr, на застраховI(ата. съгJIасно I,1зискваll!Iята rla Вт,зложrr.rcйя,

на нс лlзI]JIаIлане до пъJIIIия ii
}I протоколи на база KolIT() е

{.



l]iul,b: I lItzrBa:rte се ,ita !Iздадем годишнll застрахователIIl
сl(лlоtlеlltlя /tоговор по реда и условията " "..".,;:;;"'i';;'""#;;:^":о"х,fi 

":;чlji:
llз.цаJtсtlа ]l п])едставепа IIа възложителЯ tle по-къснО от 5 (пет) кtшсп,царIIИ днrI прелItI lачаjI}Iата дата на застрахователен пер}Iод.

('l,;,llttcttlt clle Застраховаl елната полиrtа (и съоr.ве
L}JIсзllс в сtlла след *n.o . n"r""J,;;,::: ::l":':]_tsеТно 

Зас грахоI]аl елIlО'l о ПокрIIТrIе) jlil
vlloi'tcl.a.г1,I в пис'Iено ;;Жýi:: :l".ffi" ;;'TilJ#]; ...; #:;l;iжlT,ll:cTpatнa II:l IIзпълнI,Iтеля. ч(
с е в ] eNl al п р едв ид 

"" "*;.;"1"JlЖiJ:ffi;:" }"JIl,j' ;,].'J#Tff l?^,ж;lll* : :IIся I]l)l] ]]азсроtlеlIо плаtцане.

С r,г_ц :lc t l и
cli_Iпollellzl. 

ОJlИllа Да Се ПРеКРаТИ С lIЗ'lllЧZ1IIе Ilal Cl]OKa. за ltойr.Q е
вl,з_:Iill alle 

ДвИ/Iени в КЗ lT в сJIучаи.Iе предврIлеII}I в доI O]j()ра за
lil;]с- I2ltIoBI 

СРОЧIIО ПРеКРаТЯВаНС На ДОГОВО|)а. с0 залъл)I(zlt]аi\Iе Jli,l

ЗIIо.1,1ванага 1Iасг от псриод",r".JЪ}:l:lJ,J;'il: ЗаПЛаТеIIаГа lIРеМИя 
'I 

пl]емrlяl,.t зil
а за j(1-5 ,:{tllr, 

"on,a-r"rru " 
изIIлатсни и дълх(ими об"arr,"',rl"?rur|о, 

l'IЗчlIс']ТеI]а п]]ОПОрlllt()IliUIнО I{a

_1

l]I1I]cl,cl ]}IIеl о IIа представител на засrрахова,r;';'_:: 
ПРСJIС'ГаВИТе,[И Па ЗаСт1'lаховате,пя в

.IT]c]e сгl]ilнIl 
- -"* "*! rу(^r'Dol'n', Ja КOеТ'О Се СЪСТаВя Iц]отокоjJ. IIодlIlIсаIl .,I

- I)cl,ttcr pltllarHcl.o на застрахоВателното събитие це става в срок 1,1o З рабсlтлlи .IIHIT o,1 /tаl] arгаI]:l IIl)c;l:ll]alle Hil вс}Iчкр1 необходими локу ,lен 1-1 oi ъu,,lu,u,п'"rо,

_5. ('ptlK за определяне па обезщетецието l]o регистр}Iрано засц)аховате,qIIо ст,бlt,rлtс

l (еДlIll) ка.IIсI1лареII деII.

6, ('l1,1K,Jir LIзп-цащанс tra обезщетенtаето за зас.I l]axo'aTcJ]IloTO съблllис:

l (сцlllr) ltалендареll леrI.

!cIt,lta1l .latblc, че прtI l]аз,циt]ия N{e)Iffly I(лаузите в догOвора rT обlцrlте \'cJ]()Btlrl В
,]acll]a\ 

I}l(агit, II(е ва)(а,r клаузите IIа/]оговоl]аи no"rooiu"," ,J*;,,;:,";;;'.,,;,,;;;;-:l;".
l'aцlall гt.lpirrlc. чс ci\,Ie В състояIIие да изIIъJIIIи ,1 ка
с ьс t,вс,гс,I BI,I с с I,ореопrIсаtIата oQlepra, 

lIec'I,BeIIo поl)ъчката L} пl,JlIIо

l



iI L.,]_IIal а cBLJ]]alIa с него докуN{енТаLIия^ в с:l),чаr"I. lle нс е зitконеII lI])e]c I aBli lc,i],
Забе_lе;лка: представя се сzlлю ако това лtIцс ile с taKOHeH пре.lс Ii]Blll erll ,Щск,lirраutlя пtl ч,,t.З9. ап,З. т,1 бl,ква ..д'' от llравlrлнtlка зil прll,па]аIlе lra З()П. че IIplll]зг(llвяIlе trа о(lертата са спазени задъ_цженията. свърза]II1 с лаlIыlIl ]I ос}Iгч]]овl(tl.

()паз]]аIIс lla OKL],-IHaTa срелаr- закрлIла на заетост,га 11 усJlовI{я Ia на тl]\.л,j- ГIроuе:r,ра по }lзвестяваIIе на застрахователни събития - Ilрlrлоiсснrrс NlI..1, I{зчерпатеlен спllсък с докуп,lенти. образчп, (lорплуляри. съдърjl(аIц ll tt(lо1-1iutrцлlя за
cjI\,)](}I I с,,llгl е на ..Брuке-т" ЕД!. относпО процедури le. които трябва ,,to iu"доо, npn
вl,знrlкtsаtIс на застрахователно събитие. включителIIо и прп .гаliова. което не се
]]еа[IIзI,Iра в Iцеlа - Прlr,похссние М 2,
5. СпllсъК с .'rиIlа за контакТ - епектроннИ адреси (лlп,теiiл). на KoIiTo ла се t{зпрalтLl
ttеобходtlrtата първоначаrrно информация и локуь,lснтLIте - Прlrло-lкеItие ЛЪЗ.
6, Проrlедура II llравила за разглеждане на възражения и лtалбrl. постъпrIли (,.
]]ъз,lltlrltлт гсля - ПllилоlIсеtIие NЪ 4.

7, |\руг1.I докуNлеIIти lI доказателства по преценка IIа учас,tнIIка
Уп b:l l ttlпIс'lщетi да IIодпише Ilас-гоящото прсдложеIllле с:

l[a I,a: 02.01 .201 8г.

\ lcltcat1.1,b1l Личев
l lзI tt, lHttгс_,тегI дирек.l.oр
l]Ll_1ttttc:

I)l rteil !тlлtитров
I,1зпr,лttl r,гслен дI]ректор
I IоjtпIiс:

i



П рамtОlнuпч tJr)

цвново пр[,дложЕниЕ
()Бl,л,]IrLl !Il

О l: ЗАСТРАхоВАТЕЛно АкционllРнО /lРУЖЕСTttО"о.]|t-
]АСТРАХОВАНЕ"АД . ЕИIt: l 21265177

t,ell: 02/9[l1З122. tPaKc: 02/98l4351. e-mail: heado11] cci(lclzk, Ьц

l(r,rr оr|lеlr,га за възлагаIIе на обществеIrа поръчка .rрез обпt,n за cbбrrparre lla ol|lelrTIt с
lIl)c_li\IcI:
..Засr,ltirхоlrItit Ila двlDкиDtото и IIедвlлжliNIото rl]rryпlccT.o rra ,,БlrIrKc.,t'' ЕДЩ чllсl
cli:lI0rll}illlc IIа IlNIущес,t,вена застраховка за перtlода I6.01.201tt _ 16.()1.20l9 l,.'' - per|l.
.N'l l.t]0()5/2017 оПпс

УI]А)К;\|]МИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ll1lc,,1,tal,arta,ra ог tlac цеI{а за излъJIIlенлlе обществеrrа поl)ыlка с прслiu€т.: ,,ilacrpaxoBlca
II1l .IlRII)Iillll<r,го II IIелвttжIIDIото ипrущесr.во на ,,Брпке.ll'' ЕдД .Ipe t cIt.IIl0чl}iltle IIа
Ilj}rYll(ccl,Rctla зас,граховка за перIIода l6.01.2018 - 16.01.2019 l'.", е Kattl,cl cltc]lBa:

50 91З.68.пв /С.повом: IIетдесст хIIллдII деветстотtlII Ii l.pltlla/Iecel jleRa tl lцecIlleccTll осспr с,то гrrlrKrl/
П}lеitлоllrсlIа,га цена е сбор о]. застрахователните пl]еN,lии rl2l Bc}lrII(tI Btliloвc лIN|чIцес гlJo
II()сочеIIIJ в таб;rицата.
I,Iзit ыtI tcltlleтo IIа пред]\,1ета на поръчката ще LIзвърIIIим пl)l,{ слеltнII.ге tlеIIи:

л!
I}rrл rIa aKTrrBa Засr,рахов:tтслtrа

l IрсIчтl.тя (Д)

Зас,граховzlтс.rlл ta
(зас,граховаtlа)

стойтlосl rIа

Il]\1)/IIlес-гво Io
(в)

'I-a1llt(llIo чllс;tсi
,%(лlвl

l ['гllir,,1tl. tlIIc l 2]л2lIIиlI pI

J b()l]1,жcIJ rlri
,/tlсдв,. lrпtуцество,/

6 79|,74 27 ](l(l 956.0(] (),0250()%

Маrrlини, оборудваrIе 26 098,26 l] 1 ,557 067.0с (),0з2()0,}1

Ко;rtпlо,t,ърни систеNIи l06.зtl зз2 4]6.0с 0.0з 20(),}t

4 l,()р ьжсII].lrI l0 714.05 зз 4tt1 404.0с 0.0з 20091

()r]lltc обзавехсдаtIе 292.45 91з 9()2.72 0.0 j200,и

б ['азходи за rrридобIrваtlе на
i lMA

41зl.зз l4 794 770,00 0.0з200%

]]аIIспортн1.1 срелства без
вlclплобlT;tl,t

){ f

62. l95 6] 2- 0,0з 20091



Засr 1lахователните премии са без даIlъка (2oZ). определсн със Закоrlа за,IlаlIъка l].bpxy
]ас-гl)ахова IелIIите llреN,Iии! в сила от 01.0l,201 l l.

[I1lc,f_lal itrtaTa o,1, tlac цена за изпълненtIс на поръчката е в лева. без :(аtlъtt.

Пoct'l'teIlltTe тарtлt|ни числа. по в}lдове имупlество. са(/о. с I,очност ло пстI]я знак слс/l
десе,l t{чна,l,а заПетм. постоянни и необвързаlrлt с каквито }r да е лl]угп чс.IтоI]лIя. креди-гII1.1
!т пла,ге)кllИ средства. форпlи на плаIцане и гараIl[ии. освен IIзрI{чIIо !'IIсl]\leIIaT}I-I.e в
ДокчпlсtIтацията за участие

В сrlучzrii. че бъде откритО несъответствие l\{спtду предложенl]тс сдIlII1,1чtl]t ценrl и
обrца-I,а стойност! поради допусFIата техIl}Iческа грешкаl от IlaUIa страна. cNle съгласtlIl.
В t,з.поltслrт,е,tят да класира нашата оферта на база предлоrкена,га по-ниска IlcIIa,

l I рс.ц: t ci;,ttertllTe цеIIи са определени при пълно съответс'Iв}lе с услоJ]tIя гzt за сlбразчваlле ttir
iIl]c]jlaI,aHaTa цеLit от документаL(ията по поръчкаI.а_

Il c_lуllrii. ,le бьдеv оlIрсделени за изпълниlеЛ IIа lI(lРЬчкllI1l. lt .I(lГtlвt)ра ]il бt,лс
ll()сочсIIа сле/lIIата разпла]лаtелна сметка:

IB;\N : I]G 52 SOMB 9130 1032 5939 09
BI(' : SO]\4BBGSt-.
Баrlrtа: ..Обrллtнска банка" д,Щ.
г 1lir.,t/rt псll I/o(ll lc: гр.Сос!ия . ФI_{ <Престиж>

/[ата: 02.01.2018

Подпrтс:

lltl,,tllllc:

I'yllct t flrlMtrTpoB
I,1Зl l't,_rtttll,гслелt директор

S IIро,t1,1lчllя 0,5 5 1 720,00 (),0з 191l%
() гокl1 0. l4 428.82 0,0з]65%

Матерлtалulл загIаси 2 l l j.I8 6 60j 672 58 0,0з20()%]

Обrrtо: 50 9lз.68 I 65 047 990.1 l

.А:tсttсандr,р J h.lчев
l,'I з tl ъ,ц l t rI-г: te н директор

J l),
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Чака подпис
Финансов Lle l.] I ьгJ

2245189 / 11.01.2018
АдLrес

I,loмep на Web заявка / дата Унtlкалеtt регист|)ацr] он ell
llolV]e р

!ата tla прелсrавlttlе

Подп ис tla llаредителя Бор,l:]еро / /tJаIа {]а ,1зпьl]l]еll14е

,,:.икг:л ЕАд

,] 1 ]lll |4 ri:rlll{rIa |]а лl]]|V!аlеля
''i],аl{редит Булбанк -ЦЕНТР. СИСТЕМА

i лlлтЕ)кно нАрЕждАнЕ
_ i(реl\итен превод в лева

l i l,| ]|]l.Fljll llr(llпр1,1а!lип 1а llolly]laTPл']

l 1р^нl]ия зА изпълнЕниЕ нА договор

- ]{:,] 4UNcR70001 52177946в

lлд с)зк_ зАстрАховАнЕ Ад

пG95Sомв9,1з01 0з259391 1

i.rali ] , за cl,leтKa на наредителя; 2 - споделени (стандартза местни преводи); з - за сметка на получателя

|сllларLрам, че сьм получuл uнформацuя, свьрзана с uзпълненuе на плаmежнаmа операцLlя, съzпасно Llзчскванuяпа, закона за ппаl1,]ежнчlпе услу2ч L! пла]пежнLlпе счсmемч

.r]lll(oB слу)I(ител Наредител

:lГiэI|е)i(ка Полетата, означени със (**) се попълват от служител на банката,

BlC на бацtlаrа lta rtолччаrr-,лl,;

UNсRвGSF

ВlС на баlll{ата на наред{а,-елrl

sомввGSF

ПерLlод l{a ваIlrlлllо(]т - дl]

12.01.2018

,,|зLl ооl(Vменrп е разпечаmан оп счсmемаmа за uнпlернеm банкцране l1a ОбщUнска банка ДД


