Документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1 Застраховане
срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат
на трудова злополука“, поставен в опаковката за съответната обособена
позиция.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ *
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП
Наименование на участника: ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” – застрахователно
акционерно дружество
Посочва се:
➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Наименование на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ“, ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Наименование на обособена позиция: обособена позиция № 1 Застраховане срещу
рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова
злополука
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 № 1 Застраховане
срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на
трудова злополука, 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 № 1 Застраховане срещу рискове,
свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука,
неразделна част от документацията за обществената поръчка и Техническото ни
предложение.
➢ В ценообразуването не е включено самоучастие на възложителя и лицата, в полза на
които е застраховката. (вярното твърдение се оставя, като същото следва да
съответства на техническото предложение на участника и да е съобразено с
техническите спецификации по обособена позиция).
➢ 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
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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 № 1 Застраховане срещу рискове, свързани със здравето
на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука в размер на
Цифром: 16 265.52 лева
Словом: шестнадесет хиляди двеста шестдесет и пет лева и петдесет и две стотинки
(посочва се цифром и словом стойността и валутата с ДЗП, без ДДС)
Посочената цена е формирана от следните ценови елементи:
1.
Застрахователна премия, в т.ч. и вноска към Гаранционния фонд: 15 946.06 (петнадесет
хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и 0.06) лева
2.
Данък върху застрахователната премия: 319.46 (триста и деветнадесет лева и 0.46) лева
В приложение № 1 към ценовата оферта посочваме предлаганите от нас единични стойности на
застрахователната премия и ДЗП за отделните обекти на застраховане /не се попълва само за
обособена позиция № 4/
Предлагаме следният начин на определяне на застрахователната премия на
бъдещи/новопосочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти/служители
За новоназначени служители, застрахователната премия се изчислява пропорционално за
периода, оставащ до края на застрахователната година. Годишната застрахователна премия се
изчислява като произведение между индивидуалната застрахователна сума на новоназначения
служител и годишното тарифно число – 0.009% без ДЗП.
/участникът описва условията които ще се прилагат при определяне на дължимата премия
при сключване на съответни застраховки за бъдещи обекти/служители на Възложителя, по
застраховките по обособени позиции № 1, 3 и 5 /,
общата сума за които премии ще в размер на до 20% от общата предложена от нас стойност за
изпълнение на поръчката по тази обособена позиция или това е сума в размер на 3 252.98 /три
хиляди двеста петдесет и два лева и 0.98/ лева, без ДДС, но с включен ДЗП.
Забележка: Липсата на предложение тук ще е основание за отстраняване на офертата на
съответен участник.
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.
/текстът се оставя само в ценовото предложение по обособена позиция № 4, за другите се
премахва/
*Забележки:
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Участниците следва да имат предвид, че оферираната от тях обща цена за изпълнение
предмета на поръчката по обособена позиция - застрахователна премия в лева с 2 % ДЗП за
срок от 2 години, не може да надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена
позиция /без стойността на съответна опция/, за която се подава настоящото предложение
и която е посочена в Техническите спецификации на Документацията за участие.
Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и неговата
стойност са, както следва:.................
попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат
декларирани и в офертата
Друго: не е приложимо.
Дата: 11.09.2018
ПОДПИС:
/заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
.................................
Пламен Ангелов Шинов
Изпълнителен директор и упълномощен представител
(трите имена, длъжност и подпис на
представляващия участника)
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