ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ *
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП
Наименование на участника:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ЗАСТРАХОВАНЕ”АД

АКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО

„ОЗК-

Наименование на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги”
Наименование на обособената позиция:
Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите,
стопанисвани 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 № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите,
стопанисвани 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 №5 , 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 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 № 5: „Застраховане срещу рискове,
свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“, в размер на

Цифром: 66 331.23 лева
Словом: (шестдесет и три хиляди триста тридесет и един лева и двадесет и три
стотинки)
(посочва се цифром и словом стойността и валутата с ДЗП, без ДДС)

1.
2.

Посочената цена е формирана от следните ценови елементи:
Застрахователна премия, в т.ч. и вноска към Гаранционния фонд: 65 080.80 лева
Данък върху застрахователната премия: 1 250.43 лева

В приложение № 1, №2 и №3 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
Застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилистите:

Вид МПС
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

Леки автомобили
до 1100 куб см
от 1101 до 1200 куб см
от 1201 до 1400 куб см
от 1401 до 1600 куб см
от 1601 до 1800 куб см
от 1801 до 2000 куб см
от 2001 до 2200 куб см
от 2201 до 2500 куб см
над 2500 куб см
Електромобил
Товарни автомобили с товароносимост
до 1.5 т. включително
над 1,5 до 3.5 т.
над 3,5 до 5,0 т.
над 5,0 до 10 т
над 10 до 20 т.
над 20 т.
Автобуси

Застрахователна
премия без вкл.
вноска за ГФ и
ДЗП
120.00
121.00
121.00
122.00
123.00
128.00
147.00
147.00
160.00
122.00
141.00
156.00
181.00
509.00
699.00
794.00

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

до 20 места включително
над 20 места до 40 места
над 40 места
Други
Седлови влекачи

245.00
340.00
445.00

Еднократно плащане
На вноски
Мотоциклети
до 50 куб. см.
над 50 до 125 куб. см
над 125 до 250 куб. см
над 250 до 350 куб. см
над 350 до 490 куб. см
над 490 до 750 куб. см
над 750 куб. см
4.3. АТВ
4.4. Товарни ремаркета
4.5. Багажни ремаркета
4.6. Къмпинг ремаркета (каравани, ремаркета за лодки и
др.сезонни)
4.7. Тролейбуси и трамвайни мотриси
4.8. Земеделска и горска техника
и
вътрешнозаводски транспорт
4.9. Строителна техника
4.10. Спецализирана техника

1900.00
1920.00

4.2.

59.00
59.00
59.00
59.00
61.00
69.00
81.00
81.00
57.00
46.00
36.00
191.00
56.00
67.00
250.00

„Каско на МПС”

ВИД МПС

Леки автомобили, микробуси до
10 места, товарни до 3,5 т

Тарифна ставка в % от
застрахователната сума за клауза
ПЪЛНО КАСКО без ЗДП

2.10%

“Злополука на местата в МПС”
Тарифно число – 0.004% от застрахователната сума за едно място/ лице

* Посочените тарифни числа са без вкл. 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 13 266.25 /словом: тринадесет хиляди двеста шестдесет и шест лева и
двадесет и пет стотинки/ лева, без ДДС, но с включен ДЗП.
Забележка: Липсата на предложение тук ще е основание за отстраняване на
офертата на съответен участник.
*Забележки:
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:….
ПОДПИС:
Александър Петров Личев: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
Изпълнителен директор
Румен Кирилов Димитров: :/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
Изпълнителен директор
Дата: 30.08.2018г.

