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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА2

1
2

Прилага се копие от решението за откриване на обществената поръчка.
Прилага се копие от обявлението за обществената поръчка.
4

ЧАСТ ВТОРА
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
Раздел I
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1.Възложител: ТП „Държавно горско стопанство «Говежда» към СЗДП – Враца
с Решение№ 17/26.01.2015 г. на Директора на ДГС Говежда организира и проведежда
настоящата обществена поръчка.
2. Предмет на обществената поръчка.
Предметът на обществена поръчка е: „Предоставяне на застрахователни
услуги за нуждите на ТП ДГС Говежда» по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Сключване задължителна застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите” и доброволна застраховка
„Злополука” на местата/лицата в МПС“;
Обосовена позиция №2: Сключване доброволна застраховка „Имущество”–
предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС „Говежда”;
Обособена позиция №3: Сключване задължителна
застраховка
„Гражданска отговорност при притежание и ползване на огнестрелно оръжие”;
Обособена позиция №4: Сключване задължителна застраховка „Живот и
злополука”, задължителна застраховка „Трудова злополука” и групова рискова
застраховка „Живот”на служителите на ТП ДГС Говежда” ,
съгласно Решение № 17/26.01.2015 г. на Директора на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство „Говежда” (ТП ДГС Говежда) за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка.
3. Ред за провеждане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП
при опростените правила.
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на
потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката,
условията
за
участие,
изисквания
към кандидатите и процедурата по
провеждането й.
4. Кратко описание на предмета на обществената поръчка
Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на следните услуги
по застраховане по четири обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Сключване на задължителна застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите” и доброволна застраховка
„Злополука” на местата/лицата в МПС“

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите»
сключва на основание чл. 249, т.1 от Кодекса за застраховането и Наредба № 49
16.10.2014 г. за задължителното застроховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса
застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетения

се
от
на
на
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вреди,причинени на моторните превозни средства.
Застраховките обхващат 6 бр. сухопътни моторни превозни средства,
собственост на ТП ДГС Говежда. Всички превозни средства са описани по вид,
година на производство и обем на двигателя, брой места в Техническата
спецификация , част от документацията за откритата процедура.
Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността
на ТП ДГС « Говежда», като собственик на застрахованите МПС, за причинените
имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и
използването на МПС, за които вреди горското стопанство отговаря, съгласно
действащото българско законодателство.
Застрахователната сума която е лимит на отговорност е съгласно чл. 266 от
Кодекса на застраховането.
По застраховка „Злополука на местата в МПС“ се застраховат места в
1 бр. моторно превозно средство със 16 бр. места, описани в Техническата
спецификация. Застраховат се всички места в МПС, включително и мястото на
шофьора за събитие, настъпило през периода на застраховката, по време на пътуване
със застрахованото МПС (включително при качване и слизане от него), в резултат на
ПТП, което пряко е причинило смърт, трайна или временна загуба на
трудоспособност на пътуващите в МПС лица до една година от датата на събитието.
Застрахователната сума е 5 000 /Пет хиляди/ лева за всяко едно лице.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: «Сключване доброволна застраховка
„Имущество”, предоставено за стопанисване и управление
на ТП ДГС
”Говежда”
На застраховане подлежат недвижими имоти, публично държавна собственост „Административна сграда”, “Гаражи”, “Навес”, “Битова сграда към навес” и “Склад”
находящи се в с. Говежда. Описание на имуществото и изискуемото застрахователно
покритие се съдържа в техническата спецификация, част от документацията за
откритата процедура. Застраховката „Имущество” следва да включва покритие до
посочената застрахователна сума от 51 348 /Педесет и една хиляди, триста,
четиридесет и осем/лв. и посочените застрахователни рискове.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:Сключване задължителна застраховка
„Гражданска отговорност при притежание и ползване на огнестрелно оръжие”
На основание чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ
Възложителят
сключва
задължителна застраховка: „Гражданска отговорност при притежание и ползване
на огнестрелно оръжие” на 18 броя служителите на ТП ДГС Говежда притежаващи
и ползващи огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения.
Поимення списък на всички служители, които ще бъдат застраховани ще бъде
предоставен от Възложителя след сключване на договора за възлагане на
обществената поръчка и преди издаването на застрахователната полица.
Застрахователната сума /лимит на отговорност/ е 2 500 /Две хиляди и петстотин/ лева
за едно събитие и 5 000 / Пет хиляди/ лева за всички събития.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Сключване задължителна застраховка
„Живот и злополука”, задължителна застраховка „Трудова злополука” и
групова рискова застраховка „Живот”на служителите на ТП ДГС Говежда” ,
Групова застраховка „Живот и Злополука” – На основание чл.192 от
Закона за горите Възложителят застрахова 8 бр. свои служителите, изпълняващи
функции по опазване на горските територии. Покритите рискове, застрахователни
обезщетения и др. изисквания за изпълнение на застраховката са посочени в
Техническата спецификация, неразделна част от документацията. Поимення списък
на всички служители, които ще бъдат застраховани ще бъде предоставен от
Възложителя на избрания за Изпълнител след сключване на договора за възлагане на
обществената поръчка и преди издаването на застрахователната полица. Средно
месечна брутна работна заплата на служителите е 6 249,40 /Шест хиляди, двеста,
четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки/лв.



Задължителна застраховка „Трудова злополука” – На основание чл.2,
ал.1 от Наредбата за задължитилното застраховане на работницити и служителите за
риска «трудова злополука» Възложителят застрахова 19 бр. свои служителите.
Покритите рискове, застрахователни обезщетения и др. изисквания за изпълнение на
застраховката са съгласно цитираната Наредба и са посочени в Техническата
спецификация, неразделна част от документацията. Застрахователната сума съгласно
чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата се определя на база месечната брутна заплата на
застрахованите. Средната месечната брутна заплата на служителите на ТП ДГС
говежда е 19 180,30 / Деветнадесет хиляди, сто и осемдесет лева и тридесет стотинки/
лв. Поимення списък на всички служители, които ще бъдат застраховани ще бъде
предоставен от Възложителя на избрания за Изпълнител след сключване на договора
за възлагане на обществената поръчка и преди издаването на застрахователната
полица.

Групова рискова застраховка „Живот” – Възложителят застрахова 27
бр. свои служителите. Покритите рискове, застрахователни обезщетения и др.
изисквания към застраховката са посочени Техническата спецификация, неразделна
част от документацията. Застрахователната сума е 2 000 /Две хиляди/ лева за едно
лице.Поимення списък на всички служители, които ще бъдат застраховани ще бъде
предоставен от Възложителя на избрания за Изпълнител след сключване на договора
за възлагане на обществената поръчка и преди издаването на застрахователната
полица.

5. Срокове за изпълнение на поръчката
Сроковете за изпълнение на обществената поръчка се определят за съответната
обособена позиция, както следва:
 За обособена позиция № 1 – Застрахователните полици за всички МПС
трябва да обхващат срок на застраховане 12 /Дванадесет/ месеца считано от 00:00
часа на 04.04.2015 г. до 24:00 часа на 03.04.2016 г.
 За обособена позиция № 2 – Застрахователната полица трябва да
обхваща срок на застраховане 12 /Дванадесет/ месеца считано от 00:00 часа на
06.04.2015 г. до 24:00 часа на 05.04.2016 г.
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 За обособена позиция № 3 – Застрахователната полица трябва да
обхваща срок на застраховане 12 /Дванадесет/ месеца считано от 00:00 часа на
06.04.2015 г. до 24:00 часа на 05.04.2016 г.
 За обособена позиция № 4 - Застрахователните полици за всички
застраховки трябва да обхваща срок на застраховане 12 /Дванадесет/ месеца
считано от 00:00 часа на 14.05.2015 г. до 24:00 часа на 13.05.2016 г.
4. Прогнозна стойност на поръчката
Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл.15,
ал.1, ал.2,т.2 и т.5 от ЗОП.
Общата прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция №1 е 1 500
/Хиляда и петстотин/лева;
Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция №2 е: 300
/Триста/лева;
Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция №3 е: 400
/Четиристотин /лева;
Прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция №4 е: 2 300 /Две
хиляди и триста/ лева;
Общата прогнозната стойност на поръчката /обща прогнозна стойност на
застрахователните премии/ възлиза на 4 500 /Четири хиляди и петстотин/ лева.
Ценовите предложения със стойности по-високи от обявените прогнозни
стойности за отделните позиции, няма да бъдат разглеждани и класирани.

Раздел II
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Документацията се публикува в „Профил на купувача” на основание и в
съответствие с чл. 22б, ал. 2, т. 3, и е общодостъпна: „Профил на купувача”:
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index
2.
При поискване на заинтересованото лице Възложителят предоставя
документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я
изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената и е 5
/Пет/ лева без ДДС. В хипотезата на поискване на място, документацията може да се
получи всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа от датата на публикуване на
обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до 16:00
часа на дата посочена за краен срак за получаване на оферти на адрес: с. Говежда,
общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, отдел «Деловодство» тел: 095556 2272.
3. При прекратяване на процедурата за възлагане на поръчката по чл.39, ал.1, т.
3, 5 и 6 или ал.2 от Закона за обществените поръчки Възложителят възстановява на
участниците направените от тях разходи за закупуване на документация за участие в
процедурата в 14- дневен срок от решението за прекратяване.
4. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие, съгласно разпоредбите на чл.29 от ЗОП, до 7 /Седем/ дни
1.
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преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията на Възложителя
по документацията за участие ще се публикуват на посочения по-горе интернет адрес.
5. Разясненията по документацията за участие в процедурата се публикуват в
Профила на купувача на Възложителя на горепосочения интернет адрес в 4-дневен
срок от получаването на искането.
6. Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по
документацията и са посочили електронен адрес, получават дадените разяснения и по
електронна поща в деня на публикуването им в Профила на купувача на
Възложителя.
7. Когато от публикуването на разясненията от Възложителя до крайния срок за
получаването на оферти остават по-малко от
3 / Три/ дни, Възложителят на
основание чл. 29,ал.3 от ЗОП удължава срока за получаване на оферти.

Раздел III
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
А. Общи изисквания към участниците3
1. В настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка може
да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както
и техните обединения , което отговарят на условията и изискванията, предвидени в
Закона за обществени поръчки (ЗОП) , както и на изискванията на Възложителя,
посочени в настоящата документация.
1.1. Когато участникът е обединение , което не е юридическо лице,
съдружниците в обединението трябва да имат сключен договор за участие в
настоящата откритата процедура. В този договор съдружниците са длъжни да
определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението и какви
дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка.
1.2. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
а) съставът на обединението няма да се променя след подаването на
офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до
окончателното изпълнение на поръчката;
б) обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение
на обществената поръчка;
в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за
качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за
който е създадено обединението .
1.3. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението , към офертата следва да се представи и документ,
подписан от лицата в обединението , в който се посочва представляващият.
_________________________________________________________________________
3

Общи са изискванията, които са нормативно установени в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и се отнасят до
всички участници, независимо от предмета на обществената поръчка.
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1.4. Когато участникът е представил договор за обединение , чието
съдържание не отговаря на изискванията, определени в т.1.1, 1.2 и 1.3. от тази
документация и след предоставена по чл. 68, ал. 9 от ЗОП възможност не отстрани
констатираните нередовности, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка.
1.5. В случай, че за Изпълнител е определен участник, който е обединение
на физически лица, Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо
лице.
2. Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник,
за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т.3 и т. 4 от
ЗОП, а именно:
2.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния
кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от
Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс;
2.2. който е обявен в несъстоятелност;
2.3. който е производство по ликвидация или се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
2.4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл
в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1 се отнасят до
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП .
4. Не може да участва в откритата процедура участник :
4.1. при които лицата по чл.47, ал.4 са свързани лица по смисъла на § 1, т.
23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с
Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация4;
4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси5.
5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение
на поръчката, изискванията по т.2.1, т.2.2, т.2.3, т.2.4,т.4.1 и т.4.2 се прилагат и за
подизпълнителите.
6. Всеки участник е длъжнен в процеса на провеждане на процедурата да
уведоми писмена Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по
предходните точки в 7-дневен срок от настъпването им.
7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си да фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник в откритата процедура, не може да
представя самостоятелна оферта.
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8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
9. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и 24 от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки не могат да бъдат
самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
10. Външен експерт, участвал в разработване на техническата спецификация
или методиката на оценка на офертите за участие в откритата процедура, не може да
участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в
обединение с други лица, като участник, член на обединения-участници,
подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които
документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на
участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в
процедурата.
11. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице
някое от обстоятелствата по т.2
____________________________________
4

§1, т.23а от ДР на ЗОП. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) "Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на
глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице,
което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
1
Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл.21 (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1,
2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да
сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските
дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията
или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е
сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на
орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията
или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от
освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива
процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник,
притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от
длъжност.”
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Б. Специални изисквания към участниците в процедурата, свързани с
изпълнението на поръчката4
1. Възложителят не поставя минимални изисквания към финансовото и
икономическото състояние на участниците.
2. Възложителят не поставя минимални изисквания за технически
възможностикъм на участниците.
3. Участниците следва да представят доказателства по чл.49, ал.2 от ЗОП –
заверено копие от валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност,
като в обхвата му да се включват застраховките предмет на настоящата
обществена поръчка.
В. Други указания, свързани с участието в процедурата
1. В съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП, при участие на обединения, които не са
юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или
повече от участниците в обединението.
2. Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки
участник, който не отговаря на специалните изисквания, посочени в документацията
за участие.

Раздел IV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена
поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на
ЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената
поръчка и настоящата документация за участие.
2. Участниците в процедурата могат да подават оферти по една или повече от
позициите. Всеки участник в процедурата има право да представи само по една
оферта по всяка обособена позиция. Лице, което участва в обединение или е дало
съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка
едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат
самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
3. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът
представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на
български език, а документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП следва да бъде представен в
официален превод5.
________________________________________________________________________
5

Съгласно т.16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП – „Официален превод” е превод,
извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на
външните работи за извършване на официални.
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4. Всички образци, които се съдържат в документацията за възлагане на
обществената поръчка са задължителни и участниците следва да се придържат към
тях при изготвяне на офертата си.
5. Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални
изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с
гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и участника и печат.
Изискването за поставяне на печат не се отнася за участници – физически лица. В
случаите, когато участникът е обединение (консорциум), което не разполага със
собствен печат, върху документите се полага печат на някой от участниците в
обединението (консорциума).
6. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. Офертата трябва да
бъде подписана от законно оторизирания представител на участника съгласно
търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и за целта лице/а с
нотариално заверено пълномощно.
7. Офертата следва да включва пълния обем на поръчката / по обособените
позиции/. Участникът няма право да представя варианти на офертата.
8. Представената оферта следва да има срок на валидност 90 (деветдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
9. При необходимост, Възложителят кани писмено участниците да удължат
срока на валидност на офертите си, когато той е изтекъл.
10. В съответствие с чл. 58, ал. 3 от ЗОП, Възложителят ще отстранява участник
от участие в процедурата, ако след покана за удължаване на срока на валидност на
офертата, когато той е изтекъл, и в определения в нея срок, участник не удължи срока
на валидност на офертата си.
11. Офертата за участие в процедурата се предава и приема в съответствие с
изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Офертата се представя в
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се
посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес, и наименованието на обществената поръчка, а
когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои обособени позиции се
отнася.
12. Когато участникът изпрати офертата си по пощата с препоръчано писмо или
чрез куриерска служба, разходите за тази услуга са за негова сметка. В този случай,
той следва да обезпечи получаването на офертата на посочения от Възложителя адрес
преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата
процедура за възлагане на поръчката. Рискът от забава или загубване на плика
(пакета) с офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за
пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може
да иска от Възложителя действия като митническо освобождаване на пратка,
получаване на място от пощенски клон, взаимодействия с куриери, извън действията
по приемане на място на пратка с оферта, и други подобни.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се
използва друг начин за представяне, освен указания по-горе.
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13. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър,
за което на приносителя се издава документ.
11. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в
процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
12. При оттегляне на офертата участието в процедурата се прекратява.
Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен
надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер _____” и наименованието на
участника.
13. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на
офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за
участие в процедурата.

Раздел V
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
А. Съдържание на офертата
В запечатания непрозрачен плик, обозначен като „Оферта” следва да се
съдържат минимум три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както
следва:
Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”, в който се поставят
документите и информацията , изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т.1-5,
т. 8, т.11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;
Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”, в
който се поставят техническото предложение за изпълнение на поръчката и срок за
изпълнение, и ако е приложимо декларацията по чл. 33, ал. 4 ;
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото
предложение на участника.
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ЗОП , КОГАТО УЧАСТНИК ПОДАВА
ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ПЛИКОВЕ № 2 И 3 СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА
ВСЯКА ОТ ПОЗИЦИИТЕ, ЗА КОЯТО УЧАСТВАТ И ТЕЗИ ПЛИКОВЕ ДА СЕ НАМИРАТ В ОБЩИЯ
ПЛИК, А НЕ ДА БЪДАТ СЪБИРАНИ ОТ СВОЯ СТРАНА В МЕЖДИННИ ПЛИКОВЕ С НОМЕРА 2 И 3.
.
КОГАТО ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №1, СА ЕДНАКВИ
ЗА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ПО КОИТО УЧАСТНИКА УЧАСТВА, СЪЩИТЕ СЕ
ПОСТАВЯТ САМО В ПЛИКА ПО ПОЗИЦИЯТА С НАЙ-МАЛЪК ПОРЕДЕН НОМЕР, КАТО ТОВА
ОБСТОЯТЕЛСТВО СЕ ОТБЕЛЯЗВА В СПИСЪКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩ СЕ В
ПЛИКОВЕТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ПОЗИЦИИ.

Б. Необходими документи и информация
1. „Документи за подбор”( плик № 1)
За да удостовери, че отговаря на нормативно установените изисквания, посочени
в Търговския закон, Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закона за
търговския регистър (ЗТР), както и на изисквания, определени в тази документация,
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както и да заяви желанието си за участие в настоящата процедура, всеки участник
трябва да представи следните документи:
1.1. Списък на документите и информацията (чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП ) ,
съдържащи се в офертата, подписан от участника съгласно образеца в Приложение
№ 3.
1.2. Представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП ) съгласно образеца
в Приложение № 4 към документацията, което включва:
1.2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът
е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. Чуждестранните юридически лица прилагат
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която
са установени.
1.2.2. Доказателства по чл.49, ал.2 от ЗОП – заверено копие от валиден
лиценз за извършване на застрахователна дейност, като в обхвата му да се включват
застраховките предмет на настоящата обществена поръчка.
1.2.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които
представляват участника, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 от б. „а” до б. „д”, т. 2, т. 3, т. 4 и ал.5, т.1 и т. 2 от ЗОП .
Когато участниците са юридически лица/ЕТ, декларацията за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се подава, както следва:
 при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от
Търговския закон (ТЗ);
 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено
отговорните съдружници;
 при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по
чл. 147, ал.1 от ТЗ;
 при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1
от ТЗ;
 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;
 при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица, - за
лицата, които представляват участника;
 при всички изброени търговски дружества/ЕТ - и за прокуристите, когато
има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист,
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт
е включена територията на Република България.
1.3. При участници обединения към офертата се представя копие на
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващият.
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1.3.1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице:
а) документите по т. 1.2, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
б) декларацията по т. 1.8, съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, се
представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности,
свързани с услугата.
1.3.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език.
Документите по т. 1.2. се представят в официален превод. Декларацията, че са
спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда
и условията на труд, които са на чужд език, се представят и в превод.
1.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг
участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8,
ал. 8, т. 2 от ЗОП съгласно образеца в Приложение № 5.
1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнитилите.Когато се
предвижда участието за подизпълнителите при изпълнението на обществената
поръчка, в офертата си участникът трябва да посочи предвидените подизпълнители,
видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, съгласно образеца в Приложение № 6. Удостоверяването на
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от б. „а” до б. „д”, т. 2, т. 3, т. 4 и ал.5,
т.1 и т. 2 от ЗОП за подизпълнителите става по реда на чл. 45а, ал. 3 от ЗОП.
1.6. Когато участникът ще използва подизпълнители, в офертата се прилага
декларация за тяхното съгласие /оригинал, по образец Приложение №7, подписана от
подизпълнителите.
1.7. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за спазване изискванията за
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд,
съгласно образеца Приложение № 8. Органите, от които участниците могат да
получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
са Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, а за
закрила на заетостта и условията на труд са: Изпълнителна Агенция „Главна
инспекция по труда”, Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната
политика.
1.8. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на
договор, съгласно образеца Приложение № 9;
1.9. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще
представлява участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по
закон. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и подписано от лицето,
което представлява участника по закон.
2. “ Предложение за изпълнение на поръчката” (Плик № 2)
2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по чл.56, ал.1,
т.7, включващо и срок за изпълнение (Техническо предложение) следва да бъде
изготвено съгласно образеца в Приложение № 10. В случай, че е приложимо, към
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него се представя и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, съгласно образец,
Приложение № 11.
2.1.1. Предложението на участника за изпълнение на обществената
поръчка трябва да отговаря на нормативно установените изисквания в Закона за
обществените поръчки и в другите действащи нормативни актове, свързани с
предмета на обществената поръчка, както и на всички изисквания, определени от
Възложителя в настоящата документация за участие.
2.1.2. В Техническото си предложение участниците следва да
предложат изпълнението на предмета на поръчката, съгласно техническата
спецификация за отделните обособени позиции. Техническото предложение за
изпълнение на застрахователните услуги трябва да съдържа изчерпателно описание
- покрити рискове и изключения, застрахователна сума, застрахователни
обезщетения, срок на застраховките, териториална валидност, предлагани други
общи и специални условия.
2.2. Участниците прилагат
подписана и подпечатана техническата
спецификация за обособената позиция.
2.3.Участниците трябва да приложат и заверено копие от общите условия по
застраховка - образец на застрахователна полица за всеки един вид застраховка, за
позицията, за която кандидатства.
2.4. Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да
бъде представено с номерирани страници в оригинал, подписано от законно
оторизирания представител на участника или от надлежно упълномощено/и за целта
лице/а с нотариално заверено пълномощно. Участниците попълват, подписват и
подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката, без да посочват цени.
2.5. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участници,
които са представили Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно (т.е.
не съдържа част от посочената информация в т. 2. и/или не съответства на
изискванията в обявлението, документацията и/или техническата спецификаци.
3. “Предлагана цена” (Плик № 3)
3.1. Ценово предложение - трябва да съдържа попълнено, подписано и
подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец
Приложение № 11.
3.2. Предложението, съдържащо предлаганата цена, следва да бъде
подписано от лицето, което представлява участника по закон, или от надлежно
упълномощено/и за целта лице/а с нотариално заверено пълномощно.
3.3. Ценовата оферта трябва да съответства на предложението за
изпълнение на обществената поръчка.
3.4. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в
каквато и да е форма извън плик „Предлагана цена”.

Раздел VІ
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
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1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти извършва оценка на офертите въз основа на определения
критерий за оценка на офертите – „Най – ниска цена”.
2. В съответствие с чл. 68, ал. 11 от ЗОП комисията има право да изисква
писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства и разяснения
за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на
оценките и класирането на офертите, без това да води до промяна на съответната
оферта и да наруши принципите на равнопоставеност на участниците.
3. В случай, че предлаганите цени са равни, комисията провежда публично
жребий за определяне на изпълнител между участниците, предложили равните цени.
Ценовите предложения със стойности по-високи от обявените прогнозни
стойности за отделните позиции, няма да бъдат разглеждани и класирани.

Раздел VII
ІІІ. ГАРАНЦИИ ,ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
А. Условия и размер на гаранция за участие в откритата процедура
На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП възложителят НЕ
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

ИЗИСКВА

Б. Условия и размер на гаранция за изпълнение на договора
1. Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен
преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в
размер на 5 % (Пет процента) от стойността на договора (общата стойност на
застрахователните премии с включен данък върху застрахователните премии за
застраховките ).
2. Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под
формата на парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя СЗДП ТП
ДГС Говежда IBAN BG37ТТBB94001525837850, BIC код ТТBBBG22 , при Сосиете
Женерал Експрес Банк, гр. Монтана..
или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора.
3. Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя
трябва да е безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което
Възложителя заяви, че изпълнителя не е изпълнил задължение по договора за
възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция
следва да е най- малко 1 месец след изтичане на крайния срок за изпълнение на
услугите по съответния договор.
4. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
В. Общи изисквания и условия относно гаранциите
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1. Когато учасникът или избрания изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, в съответствие с чл. 60, ал.3 от ЗОП, всеки от съдружниците в
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.
2. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение е за сметка
на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати
необходимите такси по откриване и обслужване на съответната гаранция така, че
размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от
определения в настоящата документация за участие.
3. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Г. Основни финансови условия и начини на плащане
Плащането по договорите, сключени в резултат на провеждане на настоящата
обществена поръчка, ще се осъществява след представянето на Възложителя от
Изпълнителя застрахователни полиции и издадени фактури. Плащането ще се
извършва в 7 /Седем/ дневен срок от издаване на полицата, съгласно цените,
посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя. Заплащането ще се извършва
еднократно, в български левове, по банковата сметка на Изпълнителя.

Раздел VІІI
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
А. Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или
документацията за обществената поръчка
1. По собствена инициатива или по сигнал за нередност, Възложителят може
еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена
поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на
пропуски или явна фактическа грешка.
2. Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или
документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на
процедурата.
3. Промените в обявлението и/или документацията се извършват чрез Решение
за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в РОП. Решението и
променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден,
следващ деня на изпращането им в АОП.
4. С решението за промяна Възложителят няма право да променя дейностите по
обявения предмет на поръчката.
5. В решението за промяна Възложителят определя и нов срок за получаване на
оферти за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.
6. Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти за
участие, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към
офертата или изпълнението на поръчката.
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7. След изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП Възложителят може да
публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в
процедурата.
8. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
8.1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен
за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на
място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на
изпълнение;
8.2. в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП, когато от публикуване на
разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие
остават по-малко от 3 дни, в случаите по чл.14, ал.3 .
9. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
9.1. В първоначално определения срок няма постъпили оферти или е
получена само една оферта;
9.2. Това се налага в резултат от производство по обжалване.
10. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените
поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.
Б. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите
1. Отварянето на офертите ще се извърши на датата и часа, посочена в ІV.3.8
от Обявлението, в сградата на ТП ДГС Говежда, находяща се в с. Говежда, общ.
Георги Дамяново, обл. Монтана от комисията, назначена със заповед на Директора на
ТП ДГС Говежда в съответствие със Закона за обществените поръчки. При промяна
на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване, и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.
Присъстващите се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.
3. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и
представените оферти.
4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване , проверява за
наличието на минимум три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от
нейните членове подписват пликовете № 3 “Предлагана цена”. Комисията предлага
по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете № 3
“Предлагана цена” на останалите участници.
Пликовете № 3 “Предлагана цена” не се отварят на този етап от процедурата и
предлаганите цени не се съобщават на присъстващите .
5. В присъствието на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП комисията отваря пликове №
2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най - малко трима от членовете на
комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по
един представител от присъстващите участници да подпише документите в пликове
№ 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 “Документи за
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подбор”,оповестява документите и информацията , които той съдържа, и проверява
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След извършване на посочените по-горе действия приключва публичната
част на заседанието на комисията.
6. На закрито заседание комисията внимателно разглежда представените
документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор,
поставени от Възложителя, и съставя протокол.
7. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги
посочва в протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП и изпраща протокола до всички участници
в деня на публикуването му в Профила на купувача.
8. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 /пет/
работни дни, считано от датата на получаване на протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП.
Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за
подбор, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята,
че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.
9. След изтичане на определения срок за представяне на допълнителни
документи, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените
документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени
от Възложителя .
Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не
отговарят на критериите за подбор.
10. При необходимост комисията може по всяко време:
 да проверява заявените от участниците данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица;
 да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в
пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото и ценовото предложение на участниците.
11. Комисията е длъжна да уведоми Възложителя, когато в хода на нейната
работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани
практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на
конкуренцията. В тези случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на
конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на
процедурата.
12. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на Възложителя, не се отваря.
13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
оферти, комисията обявява датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на
ценовите предложения. Обявяването се осъществява чрез съобщение на интернет
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адреса
на
Възложителя,
рубрика
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

“Профил

на

купувача”:

Отварянето на пликовете с предлаганата цена е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване, и други лица при
спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.
14. Комисията отваря и оповестява предлаганите цени и предлага по един
представител на присъстващите участници да подпише ценовите оферти.
15. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти комисията продължава
работата си самостоятелно. Извършва проверка на ценовите оферти за съответствие
на съдържанието им с изискванията на Възложителя.
Ако има разлика в сумата, изписана с цифри и словом, за валидна се смята
сумата словом.
16. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47,
ал.1, т. 1, от б. „а” до б. „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 ЗОП в 7-дневен срок от
настъпването им.
17. Комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата всеки
участник:
а) който не е представил някой от необходимите документи или
информация по чл. 56 от ЗОП;
б) за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т. 1, от б. „а” до б.
„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП ;
в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя;
г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на
чл.57, ал.2 от ЗОП;
д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е
представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от
Възложителя критерии за подбор.
е) след покана от Възложителя за удължаване на срока на валидност
на офертата, когато той е изтекъл, и в определения в нея срок, участник не удължи
срока на валидност на офертата си.
18. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение,
което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
комисията изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който
не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за
това.
19. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
предложеното техническо решение;
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-

наличието на изключително благоприятни условия за участника;
икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
получаване на държавна помощ.

20. Когато участникът не представи в срок писмената си обосновка или
комисията прецени, че посочените от участника обстоятелства за ниската цена не са
обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
21. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска
цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да
бъде доказано в определения срок, комисията може да предложи офертата да се
отхвърли и участникът да се отстрани.
22. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително обявените условия.
23. На основание чл. 71,ал.5 от ЗОП комията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класирани на първо място оферти, ако поръчката се
възлага по критерия “най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече
оферти.
24. Възложителят или упълномощеното лице по чл.8, ал.2 от ЗОП има право на
контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване
на съответните решения.
25. При осъществяване на контрола Възложителят проверява само съдържанието
на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и
предварително обявените условия на обществената поръчка.
26. В случай че при контрола по чл.36а от ЗОП се установят нарушения в
работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване
на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5дневен срок от представяне на съответния протокол.
27. Указанията на Възложителя са задължителни за комисията. Извършените
действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като
в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.
28. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите, който съдържа:
 Състав на комисията и списък на консултантите, ако има такива;
 Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата,
и мотивите за отстраняването им;
 Становища на консултантите, ако има такива;
 Резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти,
включително кратко описание на предложенията на участниците и
оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е
икономически най- изгодната оферта;
 Класирането на участниците, чийто оферти са допуснати до
разглеждане и оценяване;
 Датата на съставяне на протокола;
 Особенни мнения със съответните мотиви на членовете на комисията
– в случай, че има такива.
23

29. Протоколът, подписан от всички членове на комисията, заедно с цялата
документация, събрана в хода на провеждането на откритата процедура, се връчва на
Възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва
протокола с особено мнение и излага писмено мотивите си.
30. С приемането на протокола от Възложителя комисията приключва своята
работа
В. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
1. В срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията
Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на
участниците и участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка.
2. В решението си по т.1. Възложителят посочва и отстранените от участие в
процедурата участници и оферти, и мотивите за отстраняването им.
3. В 3-дневен срок от издаване на решението по т.1 , Възложителят публикува в
своя профил на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията
на чл.22б, ал.3 и в същия ден изпраща решението на участниците .
Г. Сключване на договор
1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с
участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител, след
като:
1.1. Представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП , освен
когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването
на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им
безплатно на Възложителя.

Когато законодателството на държавата, в която участникътчуждестранно физическо или юридическо лице е установен, не предвижда
включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 в публичен безплатен
регистър или предоставянето им служебно и безплатно на Възложителя, при
подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,
е длъжен да представи:
- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 – 4
от ЗОП , издадени от компетентен орган, или
- извлечение от съдебен регистър, или
- еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в
която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен.
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Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или
търговски орган в държавата, в която той е установен.
1.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора.
1.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни
друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя
при откриване на процедурата.
1.4. ако участникът е обединение, договорът за обществена поръчка се
сключва, след като изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
2. Възложителят извършва служебна проверка на посочената от участника в
декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП информация, относно публичните регистри, в
които се съдържат посочените обстоятелства, или при компетентния орган, който
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен
да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
3. Възложителят на основание чл.74, ал. 2 от ЗОП може с решение да определи
за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато
участникът, класиран на първо място: откаже да сключи договор; не изпълни някое от
изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и
ал.5, и посочените в обявлението изисквания на чл.47, ал. 2 от ЗОП.
4.Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения
в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника,
въз основа на които е определен за изпълнител.
5. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен
срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител.
6.Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен
срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител
7. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато
предварително изпълнение.
8. Възложителят може да сключи договор и преди изтичане на 14-дневния срок,
когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма
заинтересовани кандидати.
9. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за
изпълнител, който преди подписване на договора не изпълни изискванията на чл.42,
ал.1 от ЗОП:
10. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той
ще ползва подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка,
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изпълнителят сключва договор/и за подизпълнение с обявения с офертата
подизпълнител/и.
11. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на
договора за обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен
договор за подизпълнение.
Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
12. Изпълнителите нямат право да:
 сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице
обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
 възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени
в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са
подизпълнители;
 заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
за предложения подизпълнител е налице или възникне
обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
- предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно
изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на
договора за подизпълнение;
- договорът за подизпълнение е прекратен по вина на
подизпълнителя.
13. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора
или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е
нарушена забраната по т.12 (чл. 45а, ал. 2 от ЗОП). .
14. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
15. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време
на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при
нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от
дейностите в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов
договор за подизпълнение при спазване на горните условията и изискванията.
16. Възложителят публикува договорите за подизпълнение и допълнителните
споразумения към тях на своя профил на купувача.
17. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществената
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието
на изпълнителя и на подизпълнителя.
18. При приемането на работата изпълнителят може да представи на
възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата
или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
19. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществената
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи,
освен в случай че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от
нея не е извършена от подизпълнителя
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20.За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и
прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
Д. Прекратяване на процедурата
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с
мотивирано решение в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 1 - т. 7 от ЗОП, а именно когато:
1.1. не е подадена нито една оферта за участие, или няма участник, който
отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;
1.2.всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от
Възложителя;
1.3.всички оферти, които отговарят на предварително обявените от
Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
1.4.първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
1.5.отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е
могъл да предвиди;
1.6.са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена
процедурата;
1.7.поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се
сключва договор за обществена поръчка.
2. На основание чл. 39, ал. 2 от ЗОП, Възложителят може да прекрати
процедурата с мотивирано решение, когато:
2.1.е подадена само една оферта за участие;
2.2.има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията
по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия
от Възложителя;
2.3.участникът, класиран на първо място:
 откаже да сключи договор, или
 не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или
 не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, и 5 , или на
изискванията на чл.47, ал.2 от ЗОП., когато са посочени в
обявлението.
3. В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата,
Възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува
го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор
на Агенцията по обществени поръчки.
4. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може
да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,
само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
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Раздел ІX
ДРУГИ УКАЗАНИЯ
1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовка на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки. Настоящите указания има за цел да обезпечат
равния и еднакъв достъп на всички участници и да ги улесни при подготовката на
офертите им.
2. Посочените в настоящата документация условия за изпълнение на поръчката,
техническата спецификация и други изисквания на Възложителя имат характер на
пред договорни отношения и ще бъдат неизменна част от окончателния договор.
3. При евентуално противоречие в условията, съдържащи се в различните
документи от документацията за участие, се прилагат условията в документа с повисок приоритет, както следва:
а) решение за откриване на процедурата;
б) обявление за обществена поръчка;
в) техническа спецификация;
г) условия за участие в процедурата;
д) указания за подготовката на оферта;
е) проект на договор за изпълнение на поръчката;
ж) образци към документацията за участие.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1-1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в „Открита процедура“ по Закона за обществени
поръчки
с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на ТП ДГС Говежда“ по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Сключване задължителна

застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ и
доброволна застраховка „Злополука“ на лицата/местата на
МПС“
I. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите по чл.249, т.1 от Закона за
застраховането
1.Обект на застраховане - Гражданската отговорност на ТП ДГС Говежда
за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в това число
пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата,вследствие
притежаването и/или използването на 6 бр. моторни превозни средства , подробно
описани по марка, модел, обем на двигателя, година на производство, брой места в
Приложение № 1.1 към настоящата техническа спецификация , за които вреди
горското стопанство отговаря, съгласно действащото българско законодателство или
законодателството на държавата, в която е настъпила вредата, съгласно
Международно споразумение „Зелена карта“.
2.Обхват на застрахователното действие – съгласно чл. 258, ал.1 от Кодекса
за застраховане задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите е валидна на територията на Република България, страните членки
на ЕС и страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“.
3.Срок на застраховката – Застрахователните полици за всяко едно превозно
средство ще бъде сключвана за срок от 1 година/ 12 месеца с начало 00:00 часа на
04.04.2015 г..
4.Застрахователна сума , която е лимит на отговорност е съгласно чл. 266 от
Кодекса на застраховането.
5. Застрахователно покритие , е съгласно чл. 267 от Кодекса на
застраховането.
6.Застрахователно обезщетение: е съгласно чл. 273 от Кодекса на
застраховането и Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по
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чл. 249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции
за обезщетения на вреди, причинени на моторните превозни средства.
 Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и
доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица
застрахователни суми.
 Размера на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото
имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на
Застрахователя и Застрахования.
 Обезщетението на имуществени вреди не може да надвишава действителната
стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното
събитие.
 При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се
определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния
водач или по съдебен .
 Изключения – съгласно посочените в чл.268 от Кодекса на застраховането.
7. Сроковете за изплащане на щети по застраховка „Гражданска отговорност“
по обекти са не повече от 10 дни след постъпване на всички необходими документи
при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.
8.Отчитането
на
застраховка
„Гражданска
отговорност”
на
автомобилистите” ще се извършва чрез издаване на индивидуални застрахователни
полици.
9. Начин на пращане - Начин на плащане – Всички застрахователни полици,
издадени в резултат на съответното възлагане, ще се изплащат от Възложителя на
Изпълнителя, в 7 /Седем/ дневен срок от издаване на полиците, съгласно цените,
посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя. Заплащането ще се извърши
еднократно, в български лева, по банковата сметка на Изпълнителя.
10. Участниците задължително прилага към Техническото си предложение
Общите условия по застраховките и специалните такива, както и всяка друга
информация относно съществените елементи на предлаганата застраховка.

II. Доброволна застраховка „Злополука“ на лицата/ местата в
МПС“
1.Предмет на застраховане - включва 1/Един/ брой автобус със 16 бр. места,
подробно описан в Приложение № 1.1 , неразделна част от настоящата техническа
спецификация.
2. Застрахователни покрития – застраховката покрива събития, свързани с
живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като
застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС , включително и
мястото на водача, и е в сила от момента на качване в МПС до момента на слизане от
същото.
3. Териториално покритие – територията на Република България.
4. Покрити рискове –
 смърт на застрахования в резултат на злополука;
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трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука; .
временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.

5. Застрахователната сума – Застрахователната сума за всяко едно
застраховано лице е 5 000 /Пет хиляди/ лева. Застрахователната сума е еднаква за
всички места, включително и мястото на водача.
6.Застрахователно обезщетение:

при смърт на застрахования в резултат на злополука – на
законните наследници се изплаща договорената застрахователна сума;
 трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука – на
застрахования се изплаща процент от договорената застрахователна сума, равен на
процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК;
 временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука над 20 дни
– на застрахования се изплащат 6 % от застрахователната сума.
7. Срок на застрахователната полица – Доброволната застраховка
„Злополука“ на лицата/ местата в МПС“ се сключва за срок от 12 месеца с начало
00.00 часа на 04.04.2015 г. до 24.00 часа на 04.04.2016 г.
8. Застрахователната полица, издадена в резултат на съответното възлагане,
ще се изплаща от възложителят на изпълнителя в 7 /Седем/ дневен срок от издаване
и подписване на полицата, съгласно цената, посочена в ценовата оферта на
изпълнителя, в български лева, по банковата сметка на Изпълнителя.
9. Участниците задължително прилага към Техническото си предложение
Общите условия по застраховките и специалните такива, както и всяка друга
информация относно съществените елементи на предлаганата застраховка.
Общата прогнозната стойност за изпълнение на услугата по обособената
позиция е 1 500 /Хиляда и петстотин/ лв.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

СПИСЪК
На моторните превозни средства собственост на ТП ДГС Говежда, за които ще бъдат сключвани задължителни
застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и доброволна застраховка „Злополука” на местата/
лицата в МПС“
N

Рег. номер

МОДЕЛ МАРКА

Обем на
двиг.

Мощност

Товароноси
мост

РАМА

Вид МПС
лек/ тов

Год. на
п-вo.

Бр. места

Срок на застрах.

/ нов /

1

2

3

4

1. М 71-89 АТ

ВАЗ - 21214

1690

5
6
7
8
Застраховка „„Гражданска отговорност на МПС”
59
XTA21214081897671
лек

2. М 32-01 АК

ВАЗ - 21214

1690

60

XTA21214051772628

лек

2005

4+1

3. М 38-32 АМ

УАЗ - 31154

2445

66

31510020143460

лек

2003

6+1

4. М 98-13 АК

ВАЗ - 21213

1610

58

XTA21213031152214

лек

1995

4+1

5. М 92-76

ГАЗ – 53 А

7400

85

товарен

1979

1+1

5590

33800

9

10

11

2008

3+1

Една година от 00,00
часа на 04.04.2015 г. до
24..00 часа на
03.04.2016 г.
Една година от 00,00
часа на 04.04.2015 г. до
24..00 часа на
03.04.2016 г.
Една година от 00,00
часа на 04.04.2015 г. до
24..00 часа на
03.04.2016 г.
Една година от 00,00
часа на 04.04.2015 г. до
24..00 часа на
03.04.2016 г.
Една година от 00,00
часа на 04.04.2015 г. до
24..00 часа на
03.04.2016 г.

6. М 82-17 ВВ

1. М 82-17 ВВ

Ситроен –
джъмпир

Ситроен –
джъмпир

2187

2187

автобус

2006

16

Една година от 00,00
часа на 04.04.2015 г. до
24..00 часа на
03.04.2016 г.

Застраховка „Злополука на местата в МПС“
VF7ZCRMNC17709657
автобус

2006

16

Една година от 00,00
часа на 06.04.2015 г. до
24..00 часа на
05.04.2016 г.

VF7ZCRMNC17709657
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1-2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в „Открита процедура“ по Закона за обществени
поръчки
с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на ТП ДГС Говежда“ по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : Сключване доброволна застраховка

„Имущество“ предоставено за стопанисване и управление на ТП
ДГС Говежда“
1.
Предмет на застраховане - на застраховане подлежат следните
недвижими имоти, публично държавна собственост, както следва:

двуетажна административната сграда на стопанството,
построена през 1946 г. конструкция МС, с обща застроена площ 174 кв.м. – с отчетна
стойност - 34 256 лв.;
 навес – 240 кв.м.,1 етаж, паянтова конструкция построена през 1974
г. с отчетна стойност - 4 584 лв.;
 двуетажна битова сграда към навеса – 188 кв.м., МС построена
през 1974 г. -с отчетна стойност - 5 137 лв.;
 2 бр. гаражи с обща площ 200 кв.м., 1 етаж, МС построени през 1970
г. -с отчетна стойност - 5 190 лв.;
 склад – 80 кв.м., 1 етаж, МС построена през 1970 г. -с отчетна
стойност - 2 181 лв.;

Обща отчетна стойност
на имотите /база за определяне на
застрахователната сума/ - 51 348 лв :
2. Покрити рискове - Застраховката „Имущество” следва да включва покритие
до посочените застрахователни суми следните минимални застрахователни рискове:
 Пожар, включително последиците от гасене на пожара.
 Разходи за отстраняване на развалини и останки, разчистване и
демонтиране в резултат на покрити от полицата застрахователни събития – с лимит
минимум 5%.
 Природни бедствия – буря, ураган, градушка, падане на дървета и клони
в резултат на буря или градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено
натрупване от сняг или лед и наводнение вследствие на природни бедствия.
 Земетресение и свличане и срутване на земни маси.

Измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни,
канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в
резултат на авария на пожарогасителни инсталации.


Увреждане от удар на транспортно средство или в резултат на
авария на товаро – разтоварни машини, както и увреждане от животно.
 Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица/.
3. Застрахователната сума –
имуществото.

съответства на действителната стойност на

4. Отчитането на застраховка „Имуществото” ще се извършва чрез издаване
на застрахователна полица на имуществото. Застрахователна полица ще се изплати
от Възложителя на Изпълнителя, при условията на застрахователната премия,
съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. Предлаганата цена е твърда и
непроменлива през цялото времетраене на застрахователния договор.
5. Застрахователнатата полица на застраховка „Имуществото” ще бъде
сключвана със срок 12 месеца с начало 06.04.2015 г..
6. Застрахователна премия - Предлага се обща застрахователна премия в
български левове за всички недвижими имоти.
.7. Начин на плащане – Застрахователната полица, издадена в резултат на
съответното възлагане, ще се изплаща от Възложителя на Изпълнителя, в 7 /Седем/
дневен срок от издаване на полицата, съгласно цените, посочени в Ценовото
предложение на Изпълнителя, еднократно, по банков път по сметката на
Изпълнителя.
8. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение – Участникът
предлага в техническото си предложение срок за изплащане на застрахователното
обезщетение, който не може да бъде повече от 15 /Петнадесет/ дни след постъпване
на всички необходими документи при Изпълнителя, доказващи претенцията по
основание и размер.
9. Участниците задължително прилага към Техническото си предложение
Общите условия по застраховките и специалните такива, както и всяка друга
информация относно съществените елементи на предлаганата застраховка.
Общата
прогнозната стойност за изпълнение на услугата по
обособената позиция е 300 /Триста/ лева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1-3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в „Открита процедура“ по Закона за обществени
поръчки
с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на ТП ДГС Говежда“ по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Сключване задължителна

застраховка „Гражданска отговорност“ при притежание и
ползване на огнестрелно оръжие“
1. Предмет на застраховане – На основание чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ ТП
ДГС Говежда застрахова 18 бр. свои служители , притежаващи и ползващи
огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения. Поимення списък
на всички служители, които ще бъдат застраховани ще бъде предоставен от
Възложителя след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и
преди издаването на застрахователната полица,
2. Покрити рискове – причинени вреди на трети лица от застрахованите:
 смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от злополука;
 пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества;
 разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато
е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са
безуспешни.
3. Застрахователно покритие – застрахователния продукт покрива вредите,
причинени на територията на Република България.
4. Застрахователна сума / лимит на отговорност/ - 2 500 / Две хиляди и
петстотин/ лв. за едно събитие и 5 000 / Пет хиляди/ лв. за всички събития.
5. Застрахователно обезщетение – изпълнителят изплаща застрахователно
обезщетение при предявена писмена претенция въз основа на:
- влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е
постановено с участието на Застрахователя.
- постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния
договор и увреденото лице.
Обезщетението се определя от комисия на застрахователя или по съдебен ред.
6. Отчитането на застраховка „Гражданска отговорност за притежание и
ползване на огнестрелно оръжие” ще се извършва чрез издаване на обща
застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се изплати от
Възложителя на Изпълнителя, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.
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7. Застрахователнатата полица на застраховка Гражданска отговорност за
притежание и ползване на огнестрелно оръжие” ще бъде сключвана със срок 12
месеца с начало 06.04.2015 г..
.8. Начин на плащане – Застрахователната полица, издадена в резултат на

съответното възлагане, ще се изплаща от Възложителя на Изпълнителя, в 7 /Седем/
дневен срок от издаване на полицата, съгласно цените, посочени в Ценовото
предложение на Изпълнителя, еднократно, по банков път по сметката на
Изпълнителя.
9. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение – Участникът
предлага в техническото си предложение срок за изплащане на застрахователното
обезщетение, който не може да бъде повече от 15 /Петнадесет/ дни след постъпване
на всички необходими документи при Изпълнителя, доказващи претенцията по
основание и размер.
10. Отчитането на застраховка „Гражданска отговорност за притежание и
ползване на огнестрелно оръжие” ще се извършва чрез издаване на обща
застрахователна полица.
12. Участниците задължително прилага към Техническото си предложение
Общите условия по застраховките и специалните такива, както и всяка друга
информация относно съществените елементи на предлаганата застраховка.
Общата
прогнозната стойност за изпълнение на услугата по
обособената позиция е 400 /Четиристотин / лева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1-4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в „Открита процедура“ по Закона за обществени
поръчки
с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на ТП ДГС Говежда“ по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 : Сключване задължителна

застраховка „Живот и злополука“, задължителна застраховка
“Трудова злополука” и Групова рискова застраховка “Живот”
на служителите на ТП ДГС Говежда
І. Задължителна застраховка „Живот и злополука”
1. Предмет на застраховката – на основание чл. 192 от Закона за горите
ТП ДГС Говежда застрахова 8 бр. свои служители, изпълняващи функции по
опазване на горските територии. Поименен списък на подлежащите на застраховане
лица с индивидуалните месечни брутни заплати ще бъде предоставен от
Възложителя на избрания за Изпълнител преди сключването на застрахователната
полица.
2. Покрити рискове : смърт, трайна загуба на работоспособност
3. Териториална валидност – за събития настъпили на територията на
Република България
4. Срок на застраховката - 1 / Една/ година/ с начало 00.00 часа на
14.05.2015 г.
5. Застрахователна сума – месечния ФРЗ на 8 бр. служители е 6249,40 лв.
6. Застрахователно обезщетение:

при смърт на лице, изпълняващо функции по опазване на
горските територии, вследствие злополука, при или по повод изпълнение на
служебните си задължения – изплаща се еднократно парично обезщетение в размер
12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ /съпруга/съпругата,
децата или родителите/;

при трайна загуба на работоспособност над 50 % на лице,
изпълняващо функции по опазване на горските територии, което е претърпяло
злополука при или по повод изпълнение на служебните си задължения – изплаща се
еднократно парично обезщетение в размер на 10 брутни месечни възнаграждения;

при трайна загуба на работоспособност до 50 % на лице,
изпълняващо функции по опазване на горските територии, което е претърпяло
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злополука при или по повод изпълнение на служебните си задължения – изплаща се
еднократно парично обезщетение в размер на 6 брутни месечни възнаграждения;
. 7. Отчитането на застраховка „Живот и злополука” ще се извършва чрез
издаване на обща застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се
изплати от Възложителя на Изпълнителя, съгласно ценовото предложение на
изпълнителя.

ІI. Задължителна застраховка „Трудова злополука”
1. Предмет на застраховане – на основание чл. 2 от Наредбата за
задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова
злополука, ТП ДГС Говежда застрахова 19 бр. служители, които извършват работа
в основната и спомагателната дейност на стопанството, принадлежащи към
икономическа дейност с трудов травматизъм, по-висок от средния за страната.
Лицата се застраховат независимо от тяхната възраст. Поименен списък на
подлежащите на застраховане лица с индивидуалните месечни брутни заплати ще
бъде предоставен от Възложителя на избрания за Изпълнител преди сключването на
застрахователната полица.
2. Покритите рискове - съгласно чл.7, ал.1 от Наредба за задължително
застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”:
1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.
3. Териториална валидност – за събития настъпили на територията на
Република България.
4. Срок на застраховката - 1 / Една/ година/ с начало 00:00 часа на 14.05.2015
г.
5. Застрахователна сума - Съгласно чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба за
задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова
злополука” – определя се на база месечната брутна заплата на застрахованите
работници и служители към момента на сключване на застраховката.
Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7 кратния размер на годишната
брутна заплата на съответния работник или служител.
Месечния ФРЗ на 19 бр. служители е 19 180,30 лв.
6. Застрахователно обезщетение - изплаща се при условията и реда на Глава
четвърта от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите
за риска “Трудова злополука”.
 При смърт на застраховано лице застрахователите изплащат обезщетение в
размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена
съгласно чл. 8, ал. 2 при сключване на застрахователния договор.
 При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от
застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента
трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от
съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
 При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна
работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за
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всеки започнат месец временна неработоспособност
продължителността на загубената работоспособност:

в

зависимост

от

1. над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто;
2. над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто;
3. над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто;
4. над 121 календарни дни - 10 на сто.
Процентът на трайно намалена работоспособност се определя от съответния
компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността съгласно
Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с
Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005; изм.,
бр. 96 от 2005 г.), в 3-месечен срок от постъпване на необходимите документи при
тях.
7. Дължимото застрахователно обезщетение или сума по задължителната
застраховка "Трудова злополука" съгласно чл. 12 от Наредбата за задължително
застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”.се
заплаща в 15-дневен срок след представянето на всички посочени в застрахователния
договор документи.
8. Отчитането на застраховка „Трудова злополука” ще се извършва чрез издаване
на обща застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се изплати от
Възложителя на Изпълнителя, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.

ІІI. Групова рискова застраховка „Живот”
1. Предмет на застраховане – 27 бр. работници и служители на ТП ДГС
Говежда – няма лица над 65 годишна възраст. Поименен списък на подлежащите на
застраховане лица с индивидуалните месечни брутни заплати ще бъде предоставен от
Възложителя на избрания за Изпълнител преди сключването на застрахователната
полица.
2. Покритите рискове -:
 смърт от заболяване или злополука;
 трайна загуба на работоспособност от злополука;
 временна загуба на работоспособност вследствие от злополука.
 временна загуба на работоспособност вследствие от заболяване
3.Срок на застраховката – 1 година, с начало 00.00 часа на 14.05.2015 г.
4. Застрахователна сума - 2 000 /Две хиляди/ лева за всяко застраховано лице.
5. Застрахователно обезщетение  смърт от заболяване или злополука – изплаща се 2 000 лв. на законните
наследници;
 трайна загуба на работоспособност от злополука – на застрахования се
изплаща процент от 2 000 лв., равен на процента загубена работоспособност,
определена от Застрахователно медицинска комисия;
 временна загуба на работоспособност вследствие от злополука.
.- над 10 до 20 календарни дни - 3 % от 2 000 лв.;
- над 20 до 40 календарни дни включително - 6 % от 2 000 лв.;
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- над 40 до 60 календарни дни включително - 10 % от 2 000 лв.;
- над 60 до 90 календарни дни включително - 12 % от 2 000 лв.;
- над 90 календарни дни включително – 15 % от 2 000 лв.
 временна загуба на работоспособност вследствие от заболяване
- над 40 до 60 календарни дни включително - 10 % от 2 000 лв.;
- над 60 до 90 календарни дни включително - 12 % от 2 000 лв.;
- над 90 календарни дни включително – 15 % от 2 000 лв.
6. Териториална валидност – за събития настъпили на територията на Република
България.
7. Отчитането на рискова застраховка „Живот” ще се извършва чрез издаване на
обща застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се изплати от
Възложителя на Изпълнителя, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение за всички
застраховки - не по-късно от 15 работни дни след представяне на всички
необходими документи.
Начин на плащане – Всички застрахователни полици, издадени в резултат на
съответното възлагане, ще се изплащат от Възложителя на Изпълнителя, в 7 /Седем/
дневен срок от издаване на полиците, съгласно цените, посочени в Ценовото
предложение на Изпълнителя. Заплащането ще се извърши еднократно, в български
лева, по банковата сметка на Изпълнителя.
Участникът задължително прилага към Техническото си предложение Общите
условия по застраховките и специалните такива, както и всяка друга информация
относно съществените елементи на предлаганите застраховки.
Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката по обособената позиция
е 2 300 /Две хиляди, триста / лева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-1
ПРОЕКТ!!!
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№..................../...................
Днес, ................ 2015 г. , в . с. Говежда, на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП между:
1. ТП Държавно горско стопанство “Говежда” към СЗДП- Враца, със седалище и
адрес на управление с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,с идентификационен
№ 2016174760176, представлявано от инж. Милко Еделов Благоев - директор , наричано
по долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ , от една страна и
2. “..........................................”, със седалище ......................................................................и
адрес :..............................., ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................., иденфикационен
номер
по
ДДС
...........................................
представлявано
от
...................................................................................................
(законен представител - име ,длъжност )
или ............................. ..............................................................................................................,
(упълномощено лице - име и длъжност акт на който се основава преставителната му власт)
определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка № ................................... ……………………………………..,
/ уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки/
наричано по-долу за краткокост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият
договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с
с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС ГОВЕЖДА
обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Сключване задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите“ и доброволна застраховка “Злополука” на
местата/лицата в МПС“
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя застрахователни
услуги за нуждите на ТП ДГС Говежда : Сключване на застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите на 6 бр. моторни превозни средства, собственост на
ТП ДГС Говежда и застраховка „Злополука” на местата/лицата в МПС” на 16 бр. места в 1
бр. МПС, при условията посочени в Техническото и Ценовото предложение на
Изпълнителя ( Приложение №.... и Приложение № ....) , неразделна част от договора, и в
съответствие с изискванията на настоящия договор.
Чл.2. (1) Застраховането се извършва съобразно изискванията на Възложителя,
посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническата
спецификация, и при всички общи и специални условия, предложени от Изпълнителя в
офертата му, които са неразделна част от настоящия договор.
(2) При несъответствие между застрахователния договор и общите условия има
сила уговореното в договора.
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II. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.3. Приложимо право към застрахователните договори за застраховка «Гражданска
отговорност» се определя, съгласно чл.249, т.1, 257 и сл. от Кодекса за застраховането и
Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от
Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на
вреди, причинени на моторни превозни средства, а за застраховката „Злополука“ на
местата/лицата на МПС” в съответствие с приложимите разпоредби на Кодекса за
застраховането.
ІІІ. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ
Чл.4. Териториалното покритие на застрахователният договор за задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се простира на територията на
целия Европейски съюз, съгласно чл. 258 от Кодекса за застраховане. Действието на
застрахователния договор по място обхваща територията на Република България,
територията на държава членка и територията на трета държава, когато са били причинени
вреди на лица от държава членка, при пътуване между териториите на две държави членки и
при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за
тази територия, трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по
Многостранното споразумение съгласно нейния закон.
Чл.5. Териториалното покритие на застрахователният договор за доброволна
застраховка "Злополука“ на местата/лицата в МПС" се простира на територията на
Република България.
IV. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Срокът на застраховките „Гражданска отговорност“ на автомобилистие е
1/една/ година, считано от 00:00 ч. на 04.04.2015 г. до 24.00 на 03.04.2016 г.„
Чл. 7. Срокът на застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ е 1/една/ година,
считано от 00:00 ч. на 06.04.2015 г. до 24.00 на 05.04.2016 г.„
Чл. 8. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. Застрахователната премия е определена съгласно Ценовата оферта на
Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор.
Чл. 10. (1) Общата стойност на застрахователната премия за застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите е в размер на ………….. лв. (……………) лева, без данък
върху застрахователната премия или ………… лв. (……………………….) лева, с включен
данък върху застрахователната премия. Индивидуалните застрахователни премии за
отделните моторни превозни средства са посочени в Ценовото предложение на
Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
(2) Общата стойност на застрахователната премия за застраховка „Злополука на
местата/лицата в МПС”, изчислена при определената от Възложителя сума в размер на 5
000 / Пет хиляди/ лева за едно място, при максимален риск е в размер на ………….. лв.
(…………………) лева, без данък върху застрахователната премия или ………….. лв.
(……………………) лева, с включен данък върху застрахователната премия.
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(3) Общата стойност на застрахователните премии за застраховки „Гражданска
отговорност” на автомобилистите“ и „Злополука на местата/лицата в МПС” е в размер на
………….. лв. (…………………) лева, без данък върху застрахователните премии или
………….. лв. (……………………) лева, с включен данък върху застрахователните премии.
Чл. 11. Заплащането на съответните застрахователните премии с включен данък върху
застрахователните премии по чл.10 от настоящия договор, ще се извършва в
..............................(………..) дневен срок, считано от датата на издаване и предаване на
Възложителя на съответните застрахователни полици .
Чл.12. Заплащането на застрахователните премии се извършва еднократно ,
съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, в български лева, в ........../................./-дневен
срок от издаване на застрахователната полица и представянето на фактура, по банкова
сметка на Изпълнителя :
IBAN.........................................................
BIC............................................................
Банка:………………………………………
VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Чл.13. (1) При настъпване на застрахователното събитие по предложение на
Възложителя, Изпълнителят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в срок
…………………, съгласно представеното от Изпълнителя предложение и общите условия,
след постъпването на всички необходими документи при Изпълнителя, доказващи
претенцията по основание и размер.
(2) Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на
настъпване на събитието. Изпълнителят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен
ако е уговорено в общите условия.
(3) Всички обезщетения се изплащат по банкова сметка на Възложителя, както
следва:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
VІI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 14.(1) Изпълнителят се задължава:
1. Да издаде и предаде на Възложителя отделни застрахователни полици за
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за всички МПС на Възложителя
за срок от 1 година. При издаване на застрахователните полици, да включи в тях всичките
предложения от офертата си, за този вид застраховка.
2. Да издаде и предаде на Възложителя отделна застрахователна полица или друг
документ за покритите рискове за застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” за
МПС на Възложителя за срок от една година. При издаване на застрахователната полица,
да включи в нея всичките предложения от офертата си (Приложение .......), за този вид
застраховка.
3. При настъпване на застрахователно събитие да изплаща застрахователни
обезщетения при условията и сроковете , уговорени в настоящия договор за застраховане и в
съответствие с представената от него оферта.
4. Да не предоставя документи и информация
на трети лица, относно
изпълнението на поръчката. Да използва предоставените данни само и единствено за
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реализиране на настоящата поръчка и за нуждите на застраховането, като опазва в тайна
информацията, станала му известна при и по повод изпълнението на договора.
5.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от ......дни от сключване на договора ......... и да предостави
оригинален екземпляр на Възложителя в 3- дневен срок.
6.Да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно
събитие, както и всички документи , удостоверяващи основанието на претенцията и на
размера на вредите.
7.Да уведоми своевременно Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на този договор и сключените застрахователни премии.
8. Да даде на Възложителя изменението или замяната на общите условия с нови
по време на действието на застрахователния договор. Изменението или замяната на общите
условия с нови по време на действието на застрахователния договор има сила за
Възложителя, само ако измененията или новите общи условия са му били дадени и
Възложителя писмено ги е потвърдил.
(2). Изпълнителят има право да получи договорената застрахователна премия в
срокове и размер , уговорени в настоящия договор за застраховане и в съответствие с
представената от него оферта.
Чл. 15.(1) Възложителят се задължава:
1.Да заплати на Изпълнителя застрахователните премии в сроковете и при
условията уговорени в настоящия договор.
2. Непосредствено след сключване на договора да предостави на Изпълнителя
информацията, необходима за изпълнението предмета на договора, в случай, че тя не се
съдържа вдокументацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
3. Да вземе мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, да спазва
предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на източниците
на опасност за причиняване на вреди.
4. При настъпване на застрахователното събитие да уведоми Изпълнителя в срок
от……………….дни от узнаването му, съгласно общите условия към договора.
5. Да допусне Изпълнителя при настъпването на застрахователното събитие за
извършване на оглед на увреденото имущество и да представи поисканите от Изпълнителя
документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.
6. Да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите от
застрахователното събитие и да следва указанията на Изпълнителя .
(2)Възложителят има право:
1.По всяко време да изисква и получава отчетна информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор.
2.Да получи уговореното застрахователно обезщетение от Изпълнителя при
настъпване на застрахователно събитие , предмет на настоящия договор и при условия ,
определени в офертата на Изпълнителя.
3.Да определи свое упълномощено лице, което да оказва съдействие на
Изпълнителя и да осъществява комуникацията с него по всички въпроси, свързани с
изпълнението на договора.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят
учредява в полза на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата
на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 5 % от застрахователната
премия с включен данък върху застрахователните премии по чл. 7, ал. 1 и 2 от този договор.
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(2) В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на
парична сума, тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
(3) При липса на възражения по изпълнение на договора Възложителя
освобождава гаранцията по ал. 2 в срок от
10 (Десет) дни след изтичане на срока на
всички направени въз основа на настоящия договор застраховки. Гаранцията ще бъде
възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.
(4) В случай, че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция,то тя се
издава в полза на Възложителя , същата
е
безусловна, неотменяема и изискуема при
първо писмено поискване, в което Възложителя заяви , че Изпълнителя не е изпълнил
задълженията си по този договор и/или ги е изпълнил неточно . Текста на банковата
гаранция следва да се съгласува с Възложителя. Банковата гаранция влиза в сила от датата
на издаването й и е със срок на валидност до 30 /Тридесет/ дни след изтичане на срока на
направената въз основа на настоящия договор застраховка.
(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Чл. 17. (1) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от
формата, под която е представена, при виновно неизпълнение на задължения по договора от
страна на Изпълнителя.
(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя, поради виновно
неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява
изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителя има право да
търси обезщетение по общия ред.
IX. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 18. Приемането на извършената работата по настоящия договор ще се извършва от
определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица:
за Възложителя: ……..
за Изпълнителя: ……..
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 19. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изтичане на срока на действие на договора;
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
в/ при виновно неизпълнение на задълженията една от страните по
договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
г/ при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане
на едностранно предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.
д/ с окончателното му изпълнение;
е/когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя,
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които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено
уведомление , веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл.20. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато
Изпълнителя:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от
15 /петнадесет/ дни;
2. Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани
недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
Чл. 21. (1) В случай, че Изпълнителят прекрати своята дейност при отнемане
на лиценза за извършване на застрахователна дейност, обявяване в несъстоятелност,
банкрут, ликвидация или друга причина, Възложителят може да прекрати договора без
предизвестие и има право на обезщетение за реално претърпените от това вреди.
(2) При прекратяване на договора по ал.1, Изпълнителят има право да задържи
съответна част от платените застрахователни премии, покриващи поетите от него рискове до
датата на прекратяване на договора, а застрахователните премии, платени за времето до края
на срока на договора подлежат на връщане.
(3) Ал.1 и ал.2 се прилагат и в случаите на прехвърляне от Изпълнителя на
застрахователния му портфейл по всички или по отделен вид застраховки.
Чл. 22. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на чл. 87
от Закона за задълженията и договорите.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Изменение на сключения договор за .обществената поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 24. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с
изпълнението във този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са
валидни, ако са направени в писмена форма и са изпратени по пощата /с обратна
разписка/, електронната поща или куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) За валидни между страните се считат следните данни:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес:……………………………………………………………………………………………………
тел:.....................................................
ел. адрес:……………………………….............
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
адрес: 5474 с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
Тел.: 0608/4-02-02
Ел. адрес: dgs_govejda@abv.bg
(3) Когато някоя от страните е променила данните по ал. 2, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратенини на стария адрес .
Чл. 25. Всички спорове по този договор ще се уреждат между страните чрез
преговори, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд на Република
България.
Чл. 26. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
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Чл. 27. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по
чл.43, ал.7 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Общите условия по застраховките
2.Техническата спецификация
3. Ценовото предложение
4 . Техническото предложение на Изпълнителя
5. Списък с необходими документи за изплащане на застрахователното обезщетение
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТП ДГС ГОВЕЖДА

........................................
ИНЖ. МИЛКО БЛАГОЕВ
ДИРЕКТОР ТП ДГС
…………………………………
ВЕНЕТА ХАЙТОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-2
ПРОЕКТ!!!

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№..................../...................
Днес, ................ 2015 г. , в . с. Говежда, на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП между:
1. ТП Държавно горско стопанство “Говежда” към СЗДП- Враца, със седалище и
адрес на управление с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,с идентификационен
№ 2016174760176, представлявано от инж. Милко Еделов Благоев - директор , наричано
по долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ , от една страна и
2. “..........................................”, със седалище ......................................................................и
адрес :..............................., ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................., иденфикационен
номер
по
ДДС
...........................................
представлявано
от
...................................................................................................
(законен представител - име ,длъжност )
или ............................. ................................................................................................., определен за
(упълномощено лице - име и длъжност акт на който се основава представителната му власт)
изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка №
................................... ……………………………………..,
/ уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки/
наричано по-долу за краткокост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият
договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с
с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС ГОВЕЖДА
обособени позиции:
Обособена позиция №2 – Сключване доброволна застраховка “Имущество”,
предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРEДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави
застрахователна услуга за нуждите на ТП ДГС Говежда:Сключване на
застраховка
„Имущество” предостовено за стопанисване и управление на ТП ДГС Говежда“ –
недвижими имоти – публично държавна собственост, подробно описани в Техническата
спецификация, неразделна част от настоящия договор. – Приложение №……..,
покриващи
рискове, съгласно Техническото предложение и Общите условия на
Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
(2) Застрахователната сума не може да надвишава действителната или
възстановителната стойност на имуществото и е определена от Възложителя в
Техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор.
(3) Изпълнителят извършва услугата при условията на направената от него оферта
в съответствие с настоящата документация, общите условия за съответния вид застраховка,
техническото предложение и ценовото предложение за участие в процедурата за възлагане
на обществената поръчка, представляващи неразделна част от настоящия договор.
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(4) При несъответствие между застрахователния договор и общите условия има сила
уговореното в договора.
II.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.2. Приложимо право към застрахователните договори за имуществено
застраховане се определя, съгласно разпоредбите на глава ХІХ Имуществено застраховане,
чл.200 и сл. от Кодекса за застраховането.
III.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца. Срокът на действие на
сключената застрахователна полица е от 00.00 ч. на 06.04.2015 г. до 24.00 часа на 05.04.2016
г.
ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. (1) Застрахователната премия е определена съгласно Ценовата оферта на
Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор и е равна на сбора от премиите по
отделните обекти (недвижими имоти) от Приложение № …., неразделна част от настоящия
договор.
(2) Общата сума на застрахователната премия изчислена при определената от
Възложителя застрахователна сума / отчетна стойност на имуществото 51 348.00 лв. /е в
размер
на
.............................……………..лева.(словом…………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………….) без Данък върху
застрахователната премия.
Общата сума на застрахователната премия е в размер
на
.............................……………..лева.(словом…………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………….) с Данък върху
застрахователната премия.
Чл.5. Заплащането на застрахователната премия се извършва еднократно ,
съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, в български лева, в ........../................./-дневен
срок от издаване на застрахователната полица и представянето на фактура, по банкова
сметка на Изпълнителя :
IBAN.........................................................
BIC............................................................
Банка:………………………………………
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Чл.6. (1) При настъпване на застрахователното събитие по предложение на
Възложителя, Изпълнителят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в срок
…………………, съгласно представеното от Изпълнителя предложение и общите условия,
след постъпването на всички необходими документи при Изпълнителя, доказващи
претенцията по основание и размер.
(2) Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на
настъпване на събитието. Изпълнителят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен
ако е уговорено в общите условия.
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(3) Всички обезщетения се изплащат по банкова сметка на Възложителя, както
следва:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7.(1) Изпълнителят се задължава:
1. Да издаде и предаде на Възложителя застрахователната полица след подписване на
договора и за срока посочен в настоящия договор.
2. Да изплаща дължимите застрахователни обезщетения при настъпване на
застрахователно събитие по реда и при условията на раздел V от настоящия договор.
3. Да не предоставя документи и информация на трети лица, относно изпълнението
на поръчката. Да използва предоставените данни само и единствено за реализиране на
настоящата поръчка и за нуждите на застраховането, като опазва в тайна информацията,
станала му известна при и по повод изпълнението на договора.
4.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от ......дни от сключване на договора ......... и да предостави
оригинален екземпляр на Възложителя в 3- дневен срок.
5.Да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие,
както и всички документи , удостоверяващи основанието на претенцията и на размера на
вредите.
6.Да уведоми своевременно Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на този договор и сключените застрахователни премии.
7. Да даде на Възложителя изменението или замяната на общите условия с нови по
време на действието на застрахователния договор. Изменението или замяната на общите
условия с нови по време на действието на застрахователния договор има сила за
Възложителя, само ако измененията или новите общи условия са му били дадени и
Възложителя писмено ги е потвърдил.
(2). Изпълнителят има право да получи договорената застрахователна премия в
срокове и размер , уговорени в настоящия договор за застраховане и в съответствие с
представената от него оферта.
Чл. 8.(1) Възложителят се задължава:
1. Да заплати уговорената премия, съгласно сроковете и условията по раздел ІV от
договора.
2. Да вземе мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди, да спазва
предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на източниците
на опасност за причиняване на вреди.
3. При настъпване на застрахователното събитие да уведоми Изпълнителя в срок
от……………….дни от узнаването му, съгласно общите условия към договора.
4. Да допусне Изпълнителя при настъпването на застрахователното събитие за
извършване на оглед на увреденото имущество и да представи поисканите от Изпълнителя
документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.
5. Да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите от
застрахователното събитие и да следва указанията на Изпълнителя .
(2)Възложителят има право:
1. По всяко време да изисква и получава отчетна информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор.
2. Да получи обезщетение от Изпълнителя при настъпване на застрахователно
събитие , предмет на настоящия договор и при условия , определени със застрахователните
полици.
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3. Да определи свое упълномощено лице, което да оказва съдействие на Изпълнителя
и да осъществява комуникацията с него по всички въпроси, свързани с изпълнението на
договора.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят
учредява в полза на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата
на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 5 % от застрахователната
премия с включен данък върху застрахователните премии по чл. 7, ал. 1 и 2 от този договор.
(2) В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на
парична сума, тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
(3) При липса на възражения по изпълнение на договора Възложителя
освобождава гаранцията по ал. 2 в срок от
10 (Десет) дни след изтичане на срока на
всички направени въз основа на настоящия договор застраховки. Гаранцията ще бъде
възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.
(4) В случай, че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция,то тя се
издава в полза на Възложителя , същата
е
безусловна, неотменяема и изискуема при
първо писмено поискване, в което Възложителя заяви , че Изпълнителя не е изпълнил
задълженията си по този договор и/или ги е изпълнил неточно . Текста на банковата
гаранция следва да се съгласува с Възложителя. Банковата гаранция влиза в сила от датата
на издаването й и е със срок на валидност до 30 /Тридесет/ дни след изтичане на срока на
направената въз основа на настоящия договор застраховка.
(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Чл. 10. (1) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от
формата, под която е представена, при виновно неизпълнение на задължения по договора от
страна на Изпълнителя.
(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя, поради виновно
неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява
изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
Застрахователя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителя има право да
търси обезщетение по общия ред.
VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 11. Приемането на извършената работата по настоящия договор ще се извършва от
определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица:
за Възложителя: ……..
за Изпълнителя: ……..
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ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 16. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изтичане на срока на действие на договора;
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
в/ при виновно неизпълнение на задълженията една от страните по
договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
г/ при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане
на едностранно предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.
д/ с окончателното му изпълнение;
е/когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя,
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено
уведомление , веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл.17. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато
Изпълнителя:
5. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от
15 /петнадесет/ дни;
6. Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани
недостатъци;
7. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
8. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
Чл. 18. (1) В случай, че Изпълнителят прекрати своята дейност при отнемане
на лиценза за извършване на застрахователна дейност, обявяване в несъстоятелност,
банкрут, ликвидация или друга причина, Възложителят може да прекрати договора без
предизвестие и има право на обезщетение за реално претърпените от това вреди.
(2) При прекратяване на договора по ал.1, Изпълнителят има право да задържи
съответна част от платените застрахователни премии, покриващи поетите от него рискове до
датата на прекратяване на договора, а застрахователните премии, платени за времето до края
на срока на договора подлежат на връщане.
(3) Ал.1 и ал.2 се прилагат и в случаите на прехвърляне от Изпълнителя на
застрахователния му портфейл по всички или по отделен вид застраховки.
Чл. 19. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на чл. 87
от Закона за задълженията и договорите.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. Изменение на сключения договор за .обществената поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 21. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с
изпълнението във този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са
валидни, ако са направени в писмена форма и са изпратени по пощата /с обратна
разписка/, електронната поща или куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) За валидни между страните се считат следните данни:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес:……………………………………………………………………………………………………
тел:.....................................................
ел. адрес:……………………………….............
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на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
адрес: 5474 с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
Тел.: 0608/4-02-02
Ел. адрес: dgs_govejda@abv.bg
(3) Когато някоя от страните е променила данните по ал. 2, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратенини на стария адрес .
Чл. 22. Всички спорове по този договор ще се уреждат между страните чрез
преговори, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд на Република
България.
Чл. 23. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
Чл. 24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по
чл.43, ал.7 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Общите условия по застраховките
2.Техническата спецификация
3. Ценовото предложение
4 . Техническото предложение на Изпълнителя
5. Списък с необходими документи за изплащане на застрахователното обезщетение
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТП ДГС ГОВЕЖДА

........................................
ИНЖ. МИЛКО БЛАГОЕВ
ДИРЕКТОР ТП ДГС
…………………………………
ВЕНЕТА ХАЙТОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-3
ПРОЕКТ!!!

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№..................../...................
Днес, ................ 2015 г. , в . с. Говежда, на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП между:
1. ТП Държавно горско стопанство “Говежда” към СЗДП- Враца, със седалище и
адрес на управление с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,с идентификационен
№ 2016174760176, представлявано от инж. Милко Еделов Благоев - директор , наричано
по долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ , от една страна и
2. “..........................................”, със седалище ......................................................................и
адрес :..............................., ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................., иденфикационен
номер
по
ДДС...........................................
представлявано
от
...................................................................................................
(законен представител - име ,длъжност )

или ............................. ................................................................................................., определен за
(упълномощено лице - име и длъжност акт на който се основава представителната му власт)

изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка №
................................... ……………………………………..,
/ уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки/

наричано по-долу за краткокост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият
договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с
с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС ГОВЕЖДА
обособени позиции:
Обособена позиция №3 – Сключване задължителна застраховка “Гражданска
отговорност” при притежание и ползване на огнестрелно оръжие”
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРEДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави
застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Говежда:Сключване на
застраховка
„Гражданска отговорност при притежание и ползване на огнестрелно оръжие” на 18 бр.
служители, притежаващи и ползващи огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си
задължения , съгласно Приложение №….. - Ценово предложение , неразделна част към
договора и поименен списък на служителите, който ще бъде предоставен от Възложителя
на Изпълнителя, преди сключване на застрахователната полица.
(2) Изпълнителят извършва услугата при условията на направената от него
оферта в съответствие с настоящата документация, общите условия за съответния вид
застраховка, техническото предложение и ценовото предложение за участие в процедурата
за възлагане на обществената поръчка, представляващи неразделна част от настоящия
договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Договорът се сключва за срок от 12 месеца .
(2) Срокът на действие на посочената в чл.1, т.1 от договора застраховка е 12
месеца, считано от 00:00 часа на …….2015 г. до 24:00 часа на ………...2016 г.
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ІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.Общата стойност на застрахователната премия за застраховка „Гражданска
отговорност за притежание и ползване на огнестрелно оръжие” е в размер на:
......... …………… лв. (....................................) без включен данък върху
застрахователната премия.
......... …………… лв. (....................................) с включен данък върху
застрахователната премия
и е определена съгласно Ценовата оферта на
Изпълнителя, неразделна част от договора.
Чл.4. (1) Изпълннителят се задължава да издаде и предаде на Възложителя, обща
застрахователна полица, съобразно вида застраховката – предмет на настоящия
договор в сроковете, определени в Раздел ІІ.
(2) Изпълнителят се задължава при издаване на застрахователната полица, да
включи в нея всички предложения от Техническото предложение - Приложения № ..... ,
неразделна част от договора.
Чл. 5. Заплащането на
застрахователната премия с включен данък върху
застрахователната премии по чл.3 от настоящия договор, ще се извършва в ………(…..)
дневен срок, считано от датата на издаване на застрахователната полица.
Чл. 6. Възложителят ще извършва плащанията по чл. 3 от договора в български
лева,еднократно, с преводно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя.
(2) Банковата сметка на Изпълнителя е следната: IBAN: ............................................;
BIC:
...............................................;
банка:
..................................;
град/клон/офис:
..........................
IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Чл.7. (1) По застраховка „Гражданска отговорност при притежание и ползване на
огнестрелно оръжие”
покрива всички суми, които по силата на нормативен акт
застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като
компенсация за телесно увреждане, включително смърт или загуба на трудоспособност и/или
щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и
употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от
Изпълнителя.
Чл.8. (1) При настъпване на застрахователното събитие по предложение на
Възложителя, Изпълнителят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в срок
…………………, съгласно представеното от Изпълнителя предложение и общите условия,
след постъпването на всички необходими документи при Изпълнителя, доказващи
претенцията по основание и размер.
(2) Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на
настъпване на събитието. Изпълнителят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен
ако е уговорено в общите условия.
(3) Всички обезщетения се изплащат по банкова сметка на Възложителя, както
следва:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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Чл. 9.(1) Изпълнителят се задължава:
1. Да издаде и предаде на Възложителя застрахователнd полицd за застраховка
„Гражданска отговорност” при притежание и ползване на огнестрелно оръжие на
Възложителя за срок от 1 година. При издаване на застрахователната полица, да включи в
нея всичките предложения от офертата си, за този вид застраховка.
2. При настъпване на застрахователно събитие да изплаща застрахователни
обезщетения при условията и сроковете , уговорени в настоящия договор за застраховане и в
съответствие с представената от него оферта.
3. Да не предоставя документи и информация
на трети лица, относно
изпълнението на поръчката. Да използва предоставените данни само и единствено за
реализиране на настоящата поръчка и за нуждите на застраховането, като опазва в тайна
информацията, станала му известна при и по повод изпълнението на договора.
4.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от ......дни от сключване на договора ......... и да предостави
оригинален екземпляр на Възложителя в 3- дневен срок.
5.Да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно
събитие, както и всички документи , удостоверяващи основанието на претенцията и на
размера на вредите.
6.Да уведоми своевременно Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на този договор и сключените застрахователни премии.
7. Да даде на Възложителя изменението или замяната на общите условия с нови
по време на действието на застрахователния договор. Изменението или замяната на общите
условия с нови по време на действието на застрахователния договор има сила за
Възложителя, само ако измененията или новите общи условия са му били дадени и
Възложителя писмено ги е потвърдил.
(2). Изпълнителят има право да получи договорената застрахователна премия в
срокове и размер , уговорени в настоящия договор за застраховане и в съответствие с
представената от него оферта.
Чл. 10.(1) Възложителят се задължава:
1.Да заплати на Изпълнителя застрахователната премия в сроковете и при
условията уговорени в настоящия договор.
2. Непосредствено след сключване на договора да предостави на Изпълнителя
информацията, необходима за изпълнението предмета на договора, в случай, че тя не се
съдържа в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
3. При настъпване на застрахователното събитие да уведоми Изпълнителя в срок
от……………….дни от узнаването му, съгласно общите условия към договора.
4. Да допусне Изпълнителя при настъпването на застрахователното събитие за
извършване на оглед на увреденото имущество и да представи поисканите от Изпълнителя
документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.
6. Да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите от
застрахователното събитие и да следва указанията на Изпълнителя .
(2)Възложителят има право:
1.По всяко време да изисква и получава отчетна информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор.
2.Да получи уговореното застрахователно обезщетение от Изпълнителя при
настъпване на застрахователно събитие , предмет на настоящия договор и при условия ,
определени в офертата на Изпълнителя.
3.Да определи свое упълномощено лице, което да оказва съдействие на
Изпълнителя и да осъществява комуникацията с него по всички въпроси, свързани с
изпълнението на договора.
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VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят
учредява в полза на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата
на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 5 % от застрахователната
премия с включен данък върху застрахователните премии по чл. 7, ал. 1 и 2 от този договор.
(2) В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на
парична сума, тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
(3) При липса на възражения по изпълнение на договора Възложителя
освобождава гаранцията по ал. 2 в срок от
10 (Десет) дни след изтичане на срока на
всички направени въз основа на настоящия договор застраховки. Гаранцията ще бъде
възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.
(4) В случай, че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция,то тя се
издава в полза на Възложителя , същата
е
безусловна, неотменяема и изискуема при
първо писмено поискване, в което Възложителя заяви , че Изпълнителя не е изпълнил
задълженията си по този договор и/или ги е изпълнил неточно . Текста на банковата
гаранция следва да се съгласува с Възложителя. Банковата гаранция влиза в сила от датата
на издаването й и е със срок на валидност до 30 /Тридесет/ дни след изтичане на срока на
направената въз основа на настоящия договор застраховка.
(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Чл. 12. (1) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от
формата, под която е представена, при виновно неизпълнение на задължения по договора от
страна на Изпълнителя.
(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя, поради виновно
неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява
изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителя има право да
търси обезщетение по общия ред.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 13. Приемането на извършената работата по настоящия договор ще се извършва от
определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица:
за Възложителя: ……..
за Изпълнителя: ……..
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изтичане на срока на действие на договора;
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б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
в/ при виновно неизпълнение на задълженията една от страните по
договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
г/ при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане
на едностранно предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.
д/ с окончателното му изпълнение;
е/когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя,
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено
уведомление , веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл.15. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато
Изпълнителя:
9. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от
15 /петнадесет/ дни;
10.
Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя,
констатирани недостатъци;
11.
Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
12.
Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си,
или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
Чл. 16. (1) В случай, че Изпълнителят прекрати своята дейност при отнемане
на лиценза за извършване на застрахователна дейност, обявяване в несъстоятелност,
банкрут, ликвидация или друга причина, Възложителят може да прекрати договора без
предизвестие и има право на обезщетение за реално претърпените от това вреди.
(2) При прекратяване на договора по ал.1, Изпълнителят има право да задържи
съответна част от платените застрахователни премии, покриващи поетите от него рискове до
датата на прекратяване на договора, а застрахователните премии, платени за времето до края
на срока на договора подлежат на връщане.
(3) Ал.1 и ал.2 се прилагат и в случаите на прехвърляне от Изпълнителя на
застрахователния му портфейл по всички или по отделен вид застраховки.
Чл. 17. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на чл. 87
от Закона за задълженията и договорите.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Изменение на сключения договор за .обществената поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 19. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с
изпълнението във този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са
валидни, ако са направени в писмена форма и са изпратени по пощата /с обратна
разписка/, електронната поща или куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) За валидни между страните се считат следните данни:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес:……………………………………………………………………………………………………
тел:.....................................................
ел. адрес:……………………………….............
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
адрес: 5474 с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
Тел.: 0608/4-02-02
Ел. адрес: dgs_govejda@abv.bg
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(3) Когато някоя от страните е променила данните по ал. 2, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратенини на стария адрес .
Чл. 20. Всички спорове по този договор ще се уреждат между страните чрез
преговори, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд на Република
България.
Чл. 21. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по
чл.43, ал.7 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Общите условия по застраховките
2.Техническата спецификация
3. Ценовото предложение
4 . Техническото предложение на Изпълнителя
5. Списък с необходими документи за изплащане на застрахователното обезщетение
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТП ДГС ГОВЕЖДА

........................................
ИНЖ. МИЛКО БЛАГОЕВ
ДИРЕКТОР ТП ДГС
…………………………………
ВЕНЕТА ХАЙТОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2-4
ПРОЕКТ!!!

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№..................../...................
Днес, ................ 2015 г. , в . с. Говежда, на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП между:
1. ТП Държавно горско стопанство “Говежда” към СЗДП- Враца, със седалище и
адрес на управление с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,с идентификационен
№ 2016174760176, представлявано от инж. Милко Еделов Благоев - директор , наричано
по долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ , от една страна и
2. “..........................................”, със седалище ......................................................................и
адрес :..............................., ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................., иденфикационен
номер
по
ДДС...........................................
представлявано
от
...................................................................................................
(законен представител - име ,длъжност )
или ............................. ................................................................................................., определен за
(упълномощено лице - име и длъжност акт на който се основава представителната му власт)
изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка №
................................... ……………………………………..,
/ уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки/
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият
договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с
с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС ГОВЕЖДА
обособени позиции:
Обособена позиция №4 – Сключване задължителна застраховка “Живот и злополука”,
задължителна застраховка “ Трудова злополука” и групова рискова застраховка
”Живот”
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави
застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Говежда: Сключване на застраховки:
1. Задължителна застраховка „Живот и злополука” за 8 /Осем/ бр. служители
на ТП ДГС Говежда, изпълняващи функции по опазване на горските територии на
основание чл. 192 от Закона за горите;
2. Задължителна застраховка „Трудова злополука” за 19 /Деветнадесет / бр.
служители на ТП ДГС Говежда, на основание чл.2, ал.1 от Наредбата за задължително
застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”;
3. Групова рискова застраховка „Живот” за 27 /Двадесет и седем/ бр.
служители на ТП ДГС Говежда. ,
при условията посочени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя (
Приложение №.... и Приложение № ....) , неразделна част от договора, и в съответствие с
изискванията на настоящия договор.
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Чл.2. (1) Застраховането се извършва съобразно изискванията на Възложителя,
посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническата
спецификация, и при всички общи и специални условия, предложени от Изпълнителя в
офертата му, които са неразделна част от настоящия договор.
(2) При несъответствие между застрахователния договор и общите условия има
сила уговореното в договора.
II. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 3. Приложимо право към застрахователния договор се определя, съгласно
разпоредбите на Кодекса за застраховането.
III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Срокът на действие на застраховките е 12 месеца считано от 00:00 ч на
14.05.2015 г. до 24:00 часа на 13.05.2016 г.

ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Застрахователната премия е определена съгласно Ценовата оферта на
Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор.
Чл. 6. (1) Общата сума на застрахователната премия за застраховка “Живот и
злополука” е в размер
на ...............
…………….. лева. (словом………
……………………………………………………………………… ……………) без Данък върху
застрахователната
премия
и
...............
……………..
лева.
(словом………
……………………………………………………………………… ……………) с Данък върху
застрахователната премия
(2) Общата сума на застрахователната премия за застраховка “Трудова
злополука” е в размер
на ...............
…………….. лева. (словом………
……………………………………………………………………… ……………) без Данък върху
застрахователната
премия
и
...............
……………..
лева.
(словом………
……………………………………………………………………… ……………) с Данък върху
застрахователната премия
(3) Общата сума на застрахователната премия за групова рискова застраховка
“Живот” е в размер
на ...............
…………….. лева. (словом………
……………………………………………………………………… ……………) без Данък върху
застрахователната
премия
и
...............
……………..
лева.
(словом………
……………………………………………………………………… ……………) с Данък върху
застрахователната премия
(4) Общата сума на застрахователните премии за застраховки “Живот и
злополука”, “Трудова злополука” и рискова застраховка “Живот” е в размер
на
...............
……………..
лева.
(словом………
……………………………………………………………………… ……………) без Данък върху
застрахователната
премия
и
...............
……………..
лева.
(словом………
……………………………………………………………………… ……………) с Данък върху
застрахователната премия
Чл. 7. Заплащането на съответните застрахователните премии с включен данък върху
застрахователните премии по чл.6 от настоящия договор, ще се извършва в
..............................(………..) дневен срок, считано от датата на издаване и предаване на
Възложителя на съответните застрахователни полици .
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Чл.8. Заплащането на застрахователните премии се извършва еднократно ,
съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, в български лева, в ........../................./-дневен
срок от издаване на застрахователната полица и представянето на фактура, по банкова
сметка на Изпълнителя :
IBAN.........................................................
BIC............................................................
Банка:………………………………………
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Чл.9. При настъпване на застрахователното събитие по предложение на
Възложителя, Изпълнителят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в срок
…………………, съгласно представената оферта и общите условия, след постъпването на
всички необходими документи при Изпълнителя , доказващи претенцията по основание и
размер.
VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 10.(1) Изпълнителят се задължава:
3. Да издаде и предаде на Възложителя отделна застрахователна полица за
застраховка „Живот и злополука” за срок от 1 година. При издаване на застрахователната
полица, да включи в нея всички предложения от офертата си, за този вид застраховка.
4. Да издаде и предаде на Възложителя отделна застрахователна полица за
застраховка „Трудова злополука” за срок от 1 година. При издаване на застрахователната
полица, да включи в нея всички предложения от офертата си, за този вид застраховка.
5. Да издаде и предаде на Възложителя отделна застрахователна полица за
застраховка „Живот ” за срок от 1 година. При издаване на застрахователната полица, да
включи в нея всички предложения от офертата си, за този вид застраховка.
4. При настъпване на застрахователно събитие да изплаща застрахователни
обезщетения при условията и сроковете , уговорени в настоящия договор за застраховане и в
съответствие с представената от него оферта.
5. Да не предоставя документи и информация
на трети лица, относно
изпълнението на поръчката. Да използва предоставените данни само и единствено за
реализиране на настоящата поръчка и за нуждите на застраховането, като опазва в тайна
информацията, станала му известна при и по повод изпълнението на договора.
6.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от ......дни от сключване на договора ......... и да предостави
оригинален екземпляр на Възложителя в 3- дневен срок.
7.Да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно
събитие, както и всички документи , удостоверяващи основанието на претенцията и на
размера на вредите.
8.Да уведоми своевременно Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на този договор и сключените застрахователни премии.
9. Да даде на Възложителя изменението или замяната на общите условия с нови
по време на действието на застрахователния договор. Изменението или замяната на общите
условия с нови по време на действието на застрахователния договор има сила за
Възложителя, само ако измененията или новите общи условия са му били дадени и
Възложителя писмено ги е потвърдил.
(2). Изпълнителят има право да получи договорените застрахователни премии в
срокове и размер , уговорени в настоящия договор за застраховане и в съответствие с
представената от него оферта.
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Чл. 11.(1) Възложителят се задължава:
1.Да заплати на Изпълнителя застрахователните премии в сроковете и при
условията уговорени в настоящия договор.
2.Непосредствено след сключване на договора да предостави на Изпълнителя
информацията, необходима за изпълнението предмета на договора, в случай, че тя не се
съдържа в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
3. При настъпване на застрахователното събитие да уведоми Изпълнителя в срок
от……………….дни от узнаването му, съгласно общите условия към договора.
(2)Възложителят има право:
1.По всяко време да изисква и получава отчетна информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор.
2.Да получи уговореното застрахователно обезщетение от Изпълнителя при
настъпване на застрахователно събитие , предмет на настоящия договор и при условия ,
определени в офертата на Изпълнителя.
3.Да определи свое упълномощено лице, което да оказва съдействие на
Изпълнителя и да осъществява комуникацията с него по всички въпроси, свързани с
изпълнението на договора.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят
учредява в полза на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата
на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 5 % от застрахователната
премия с включен данък върху застрахователните премии по чл. 6, ал. 1,2 и 3 от този
договор.
(2) В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на
парична сума, тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG37ТТBB94001525837850,
BIC : ТТBBBG22
при Сосиете Женерал Експрес Банк, гр. Монтана .
(3) При липса на възражения по изпълнение на договора Възложителя
освобождава гаранцията по ал. 2 в срок от
10 (Десет) дни след изтичане на срока на
всички направени въз основа на настоящия договор застраховки. Гаранцията ще бъде
възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.
(4) В случай, че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция,то тя се
издава в полза на Възложителя , същата
е
безусловна, неотменяема и изискуема при
първо писмено поискване, в което Възложителя заяви , че Изпълнителя не е изпълнил
задълженията си по този договор и/или ги е изпълнил неточно . Текста на банковата
гаранция следва да се съгласува с Възложителя. Банковата гаранция влиза в сила от датата
на издаването й и е със срок на валидност до 30 /Тридесет/ дни след изтичане на срока на
направената въз основа на настоящия договор застраховка.
(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Чл. 13. (1) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от
формата, под която е представена, при виновно неизпълнение на задължения по договора от
страна на Изпълнителя.
(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
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(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя, поради виновно
неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява
изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителя има право да
търси обезщетение по общия ред.
VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 14. Приемането на извършената работата по настоящия договор ще се извършва от
определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица:
за Възложителя: ……..
за Изпълнителя: ……..
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 15. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изтичане на срока на действие на договора;
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
в/ при виновно неизпълнение на задълженията една от страните по
договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
г/ при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане
на едностранно предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.
д/ с окончателното му изпълнение;
е/когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя,
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено
уведомление , веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл.16. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато
Изпълнителя:
13.
Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с
повече от 15 /петнадесет/ дни;
14.
Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя,
констатирани недостатъци;
15.
Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
16.
Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си,
или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
Чл. 17. (1) В случай, че Изпълнителят прекрати своята дейност при отнемане
на лиценза за извършване на застрахователна дейност, обявяване в несъстоятелност,
банкрут, ликвидация или друга причина, Възложителят може да прекрати договора без
предизвестие и има право на обезщетение за реално претърпените от това вреди.
(2) При прекратяване на договора по ал.1, Изпълнителят има право да задържи
съответна част от платените застрахователни премии, покриващи поетите от него рискове до
датата на прекратяване на договора, а застрахователните премии, платени за времето до края
на срока на договора подлежат на връщане.
(3) Ал.1 и ал.2 се прилагат и в случаите на прехвърляне от Изпълнителя на
застрахователния му портфейл по всички или по отделен вид застраховки.
Чл. 18. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на чл. 87
от Закона за задълженията и договорите.
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Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Изменение на сключения договор за .обществената поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 20. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с
изпълнението във този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са
валидни, ако са направени в писмена форма и са изпратени по пощата /с обратна
разписка/, електронната поща или куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) За валидни между страните се считат следните данни:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес:……………………………………………………………………………………………………
тел:.....................................................
ел. адрес:……………………………….............
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
адрес: 5474 с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
Тел.: 0608/4-02-02
Ел. адрес: dgs_govejda@abv.bg
(3) Когато някоя от страните е променила данните по ал. 2, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратенини на стария адрес .
Чл. 21. Всички спорове по този договор ще се уреждат между страните чрез
преговори, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд на Република
България.
Чл. 22. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
Чл.23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Общите условия по застраховките
2.Техническата спецификация
3. Ценовото предложение
4 . Техническото предложение на Изпълнителя
5. Списък с необходими документи за изплащане на застрахователното обезщетение
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТП ДГС ГОВЕЖДА
........................................
ИНЖ. МИЛКО БЛАГОЕВ
ДИРЕКТОР ТП ДГС
…………………………………
ВЕНЕТА ХАЙТОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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