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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ * 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

 

Наименование на участника: 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД 

 

Наименование на поръчката: "Предоставяне на застрахователни услуги" по обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и 

здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция 

№ 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани 

с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане 

срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“. 

Наименование на обособена позиция: Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу 

рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“. 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и приложенията към нея. Застрахователна премия е с покритие на 

рисковете по Техническата спецификация за обособена позиция 4: „Застраховане срещу 

рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка и посочените от нас допълнителни рискове и 

бонуси/отстъпки за обем на услугата/др. под. от Техническото ни предложение (в случай 

че участникът е посочил такива). Застрахователната премия е за посочените 

застрахователни суми/лимити от Техническата спецификация за обособена позиция 4: 

„Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка и Техническото ни 

предложение. 

 В ценообразуването е включено самоучастие на възложителя и лицата, в полза на 

които е застраховката.  

 Всички посочени цени са в лева без ДДС. 

 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, 

в т.ч. разходи за труд, данък съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии, 

вноски към Гаранционния фонд по КЗ и т.н. 

 В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на 

поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом. В случай, 

че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена и 

единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в 

определен от комисията срок. 

 При несъответствие между предложените единични цени, валидна ще бъде общата 

цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните цени 

в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията 

срок. 

 

Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия 

за срок от 2 години, по обособена позиция 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с 

пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“, в размер на 

 

Цифром: 38 101,78 лева 

Словом:  

Тридесет и осем хиляди сто и един лева и седемдесет и осем стотинки 

(посочва се цифром и словом стойността и валутата с ДЗП, без ДДС) 
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Посочената цена е формирана от следните ценови елементи: 

1. Застрахователна премия, в т.ч. и вноска към Гаранционния фонд: 37 354,69 лева 

/тридесет и седем хиляди триста петдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ 

2. Данък върху застрахователната премия: 747,09 лева / седемстотин четиридесет и 

седем лева и девет стотинки/ 

 

 

Декларираме, че за новопосочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти по обособена позиция № 4, 

няма да се изисква заплащане на допълнителна премия, но същите ще бъдат включени в 

обектите, по отношение на които се предлага застрахователно покритие по тази обособена 

позиция. 
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