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Образец № 9

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме да изпълним в съответствие 
с изискванията на възложителя обществената поръчка с предмет: „Застраховка на 
моторни превозни средства - „Гражданска отговорност” на автомобилистите, 
„Злополука" на водача и пътниците в МПС и „Автокаско" -  всички рискове

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 
обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения.

Задължаваме се да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет 
в описания обем и съгласно Техническата спецификация.

Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще сключим договора в 
законоустановения срок и ще започнем изпълнението й веднага след извеждането 
му в деловодството на Възложителя, като издадем застрахователните полици в 
необходимия срок.

I.B съответствие с Техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя, съгласно обявата за настоящата обществена поръчка ще изпълним 
поръчката като предлагаме:

1. Относно застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите:
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение -  до 1(един) 

календарен ден от настъпване на съответното застрахователно събитие, след 
представяне на всички необходими документи, съгласно Общи /специални/ условия 
на застраховката.

2. Относно застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС:
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение -  до 1 (един) 

календарен ден от настъпване на съответното застрахователно събитие, след 
представяне на всички необходими документи, съгласно Общи /специални/ условия 
на застраховката.



3. Относно „Автокаско” -  всички рискове”:
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение -  до 1 (един) 

календарен ден от настъпване на съответното застрахователно събитие, след 
представяне на всички необходими документи, съгласно Общи /специални/ условия 
на застраховката.

II. Приемаме условията на документацията за участие и декларираме, че

а/ Няма да изискваме поставяне на аларма на застрахованите МПС с оглед
извършване на застраховка „автокаско”.

б/ Всички застраховани МПС при настъпила щета ще се отремонтират в 
доверен сервиз на Застрахователя, а МПС до 4 години от датата на първоначалната 
регистрация — в официален сервиз на съответната марка автомобил,

в/ При настъпване на застрахователно събитие ще осигурим „Пътна помощ , 
включваща труд на механик по отстраняване на повредата на място (ако е 
възможно) и/или придвижване до доверен сервиз на застрахователя или до 
оторизиран сервиз (без ограничение на броя на застрахователните събития и 
разстоянието) или ще възстановим направените разходи за това.

г/ При настъпване на застрахователно събитие ще осигурим постъпване на 
повредено МПС в сервиз веднага след извършване на огледа;

д/ При пълна загуба/невъзможност да се възстанови застрахованото МПС в 
резултат на пожар, ще изплатим обезщетение в размер на 100 % от 
застрахователната сума.

III. Предлагаме следните допълнителни преференциални условия в 
полза на Възложителя без отделно възнаграждение (в случай че се предлагат 
такива)
По застраховка „Каско на МПС”, предлагаме участие в положителен финансов 
резултат без задължение за продължаване на договора, под формата на връщане на 
част от застрахователната премия в зависимост от квотата на щетимост, както 
следва:

Квота на щетите: Процент от положителният финансов 
резултат:

над 30% до 40% 5% от положителния финансов резултат

над 10 до 30% 10% от положителния финансов 
резултат

от 0 до 10% 15% от положителния финансов 
резултат

IV. Декларирам, че настоящото предложение е валидно за срок до 
13.02.2017год, считано от крайната дата за представяне на офертата.

Срок за изпълнение на поръчката:



24 месеца, считано от дата на извеждане на договора в деловодството на
ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Застрахователните полици ще издаваме за всяка календарна година, като след 
изтичане валидността на съответната застрахователна полица автоматично ще 
издаваме нова полица за следващата календарна година, считано от дата на 
изтичане валидността на действащата от предходната година застрахователна 
полица.

Неотменна част от настоящата оферта са:

I . Общи/Специални условия за застраховка „Каско на МПС” и „Злополука 
валидни към 13.10.2016г.

Уточнение: Във връзка с Вашето изискаване да предоставим и Общи условия по 
застраховка „Гражданска отговорност”, бихме искали да Ви уведомим, че 
застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна 
застраховка по смисъла на българското законодателство, подробната уредба на 
естеството на застраховката, начина на сключването й, изплащането на 
застрахователно обезщетение, обектите на застрахователно поктритие и .т.н. са 
уредени в Кодекса за застраховането, влязъл в сила на 01.01.2016г.

Поради гореизложеното, ЗАД "ОЗК - Застраховане” АД не изготвя Общи 
условия, тъй като при сключване на застраховки по "Гражданска отговорност" и 
ликвидиране на щети се прилагат императивно установените разпоредби на Кодекса 
за застраховането.

Дата: 10.10.2016г. 
Г р.София

Александър Л и ч ев ..........
Изпълнителен Директор

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Румен Димитров................
Изпълнителен Директор



ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ

АСТРАХОВАНЕ,.,,
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 
№17

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда 
на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Гражданска отговорност” на автомобилистите, 
„Злополука” на водача и пътниците в МПС и „Автокаско" -  всички рискове’ 
отправяме следното ценово предложение:

I. За застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за 24 месеца:

№ МПС/Марк
а

Модел Per. № Година на 
производств 
0

Кубатур 
а -  куб. 
см

Конск 
и сили

Брой 
мест 
а в 
МПС

застрахователн 
а премия

1 Форд Мондео С6435ХМ 2004 1998 150 4+1 232.16

2 Форд Мондео С4412НА 2005 1798 125 4+1 226.04

3 Форд Мондео СА1700М
X

2008 1753 100 4+1 226.04

4 Форд Транзи
т

С6433ХМ 2005 1998 136 8+1 232.16

5 Шкода Суперб С6952НХ 2004 1984 115 4+1 232.16

6 Тойота корола СА3796ХВ 2012 1598 87 4+1 221.96

7 пежо 407 СА8008АС 2006 1749 92 4+1 226.04

8 пежо 407 СА9544КК 2006 1749 92 4+1 226.04

9 фолксваген Пасат
1.4

СВ93ПВН 2012 1390 110 4+1 219.92

1
0

фолксваген Пасат СВ1234ВР 2011 1968 103 4+1 232.16

1.Общата Застрахователна премия за целия срок на действие на договора, за период от 
2 /две/ календарни години е в размер на 2 274.68 (словом: две хиляди двеста 
седемдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) лева.



2.Посочените в офертата цени на застрахователните премии са с включен Данък 
2% върху застрахователната премия, на основание чл.10, ал.2 от ЗДЗП.

3.Предлагаме следните минимални застрахователни суми /лимити на 
отговорност/ за всяка една календарна година:

3.1. Застрахователна сума /лимит на отговорност/ за неимуществени и 
имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие, 
независимо от броя на пострадалите лица, за всяка една календарна година, но не по- 
малка от минималната съгласно чл. 492 от Кодекса на застраховането — 10 000 000 
/словом: десет милиона лева/ лева.

3.2.Застрахователна сума /лимит на отговорност/ за вреди на имущество (вещи) 
за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, за всяка една календарна 
година, но не по-малка от минималната съгласно чл. 492 от Кодекса на застраховането 
-  2 000 000 /словом: два милиона лева/ лева.

При възникване на щети с особено голям размер, изискващи по-дълъг период за 
ликвидация, но безспорни по основание и размер, допускаме предварително (авансово) 
плащане до 30 % от вероятния размер на обезщетението.

Забележка! Сборът на предложените единични застрахователни премии трябва да 
бъде равен на предложената обща застрахователна премия.

II. За „Злополука” на водача и пътниците в МПС за 24 месеца:

№ МПС/Ма
рка

модел Per. № Год. На
производс
тво

Кубату
ра
куб. см

Коне
ки
сили

Бр. 
мес 
та в 
МП 
С

застраховате 
лна премия

застраховате 
лна сума

1 Форд Монд
ео

С6435Х
М

2004 1998 150 4+1 5.10 200000.00

2 Форд Монд
ео

С4412Н
А

2005 1798 125 4+1 5.10 200000.00

3 Форд Монд
ео

СА 1700 
MX

2008 1753 100 4+1 5.10 200000.00

4 Форд транз
ит

С6433Х
М

2005 1998 136 8+1 9.18 360000.00

5 Шкода Супер
б

С6952Н
X

2004 1984 115 4+1 5.10 200000.00

6 Тойота корол
а

СА3796
ХВ

2012 1598 87 4+1 5.10 200000.00

7. пежо 407 СА8008
АС

2006 1749 92 4+1 5.10 200000.00

8. пежо 407 СА9544
КК

2006 1749 92 4+1 5.10 200000.00

9 фолксваг
ен

Пасат
1.4

СВ9311В 
Н

2012 1390 110 4+1 5.10 200000.00



1 фолксваг Пасат СВ1234В 2011 1968 103 4+1 5.10 200000.00

0 ен Р

1 .Общата Застрахователна премия за целия срок на действие на договора, за период от
2 /две/ календарни години е в размер на 55.08 (словом: петдесети и пет лева и осем 
стотинки) лева.

2.0бщата Застрахователна сума за целия срок на действие на договора, за период от 2 
/две/ календарни години е в размер на 2 160 000.00 (словом: два милиона сто и 
шестдесет хиляди) лева.

3.Посочените в офертата цени на застрахователните премии са с включен Данък 2% 
върху застрахователната премия, на основание чл.10, ал.2 от ЗДЗП.

4.При възникване на щети с особено голям размер, изискващи по-дълъг период 
за ликвидация, но безспорни по основание и размер, допускаме предварително 
(авансово) плащане до 30 % от вероятния размер на обезщетението.

Забележка! Сборът на предложените единични застрахователни премии трябва да 
бъде равен на предложената обща застрахователна премия, а сборът на единичните 
застрахователни суми трябва да бъде равен на соора на предложената ооща 
застрахователна сума.

III. За застраховка „Автокаско” -  всички рискове за 24 месеца:

№ МПС/Ма
рка

модел Per. № Г од. На
производс
тво

Кубату
ра
куб. см

Коне
ки
сили

Бр.
мес 
та в 
МП 
С

Застраховате 
лна премия

Застраховате 
лна сума

1 Форд Монд
ео

Per. №
С6435Х
М

2004 1998 150 4+1 275.40 9000.00

2 Форд Монд
ео

С4412Н
А

2005 1798 125 4+1 306.00 10000.00

->3 Форд Монд
ео

СА 1700 
MX

2008 1753 100 4+1 550.80 18000.00

4 Форд транз
ит

С6433Х
М

2005 1998 136 8+1 489.60 16000.00

5 Шкода Супер
Б

С6952Н
X

2004 1984 115 4+1 489.60 16000.00

6 Тойота корол
а

СА3796
ХВ

2012 1598 87 4+1 969.00 38000.00

7 пежо 407 СА8008
АС

2006 1749 92 4+1 459.00 15000.00

8 пежо 407 СА9544
КК

2006 1749 92 4+1 459.00 15000.00

9 фолксваг 
1 ен

Пасат
1.4

СВ93 11В 
Н

2012 1390 110 4+1 1326.00 52000.00



1 фолксваг пасат СВ1234В 2011 1968 103 4+1 1071.00 42000.00

0 ен Р

1.Общата Застрахователна премия за целия срок на действие на договора, за 
период от 2 /две/ календарни години е в размер на 6395.40 (словом: шест хиляди
триста деветдесет и пет лева) лева.

2.Общата Застрахователна сума за целия срок на действие на договора, за 
период от 2 /две/ календарни години е в размер на 231000.00 (словом: двеста тридесет
и една хиляди) лева.

3.Посочените в офертата цени на застрахователните премии са с включен Данък
2% върху застрахователната премия, на основание чл.Ю, ал.2 от ЗДЗП.

При възникване на щети с особено голям размер, изискващи по-дълъг период за 
ликвидация, но безспорни по основание и размер, допускаме предварително (авансово) 
плащане до 30 % от вероятния размер на обезщетението.
Забележка! Сборът па предложените единични застрахователни премии трябва да 
бъде равен на предложената обща застрахователна премия, а сборът на единичните 
застрахователни суми трябва да бъде равен на соора на предложената обща 
застрахователна сума.

10.10.2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ
(дата на подписване)

Александър Личев ........
Изпълнителен директор

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




