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I. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Пълно описание на обекта на поръчката:
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на застрахователни услуги за 

нуждите на ПСАГБАЛ «Света София» ЕАД за срок от една година. Поръчката е разделена на шест 
обособени позиции. Описанието на застрахователните услуги за всяка една от обособените позиции 
е подробно описано в т.2 от настоящия раздел на документацията.

Плащанията за изпълнение на поръчката ще бъдат извършени от Възложителя на четири 
равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния договор. 
Плащанията ще се извършват в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

Застрахователните обезщетения ще се изплащат по предложение на участника в срока, 
определен в общите условия на Застрахователя за съответната обособена позиция, но не повече от 
15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, 
доказващи претенцията по основание и размер. Всички обезщетения ще се изплащат по банкова 

/^см етка на Възложителя, както следва:

БАНКА ДСК АД, BIC: STSABGSF, IBAN: BG96STSA93000020493977

Взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно събитие, както и 
условията по давност, подсъдност и регресен иск ще се определят съгласно Кодекса за 
застраховането и общите условия по застраховката предложени от Застрахователя.

Мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития са свързани с: изградена в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
система с охранителна техника за видеонаблюдение и контрол на достъп до част от отделенията, 
чрез ел.отваряне на вратите с чип; наличие на физическа, невъоръжена охрана на сградата, както и 
пропускателен режим с бариера за достъп в дворното пространство на болницата; поддържане в 
изправност на пожарогасители в съответствие с изискванията за пожарна и аварийна безопасност; 
наличие на пожароизвестителна система.

2. Описание на застрахователните услуги.
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Застраховка на имущество”
Обект на застраховка са недвижими имоти посочени в списък -  Приложение №1, дълготрайни 
материални активи посочени в списък — Приложение №2 и Приложение №3 при условията на 
застраховки: "Пожар и природни бедствия" и "Други вреди на имущество" (съгласно т. 8 и т. 9 от 
Раздел П , б. “А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането), както и спомагателни рискове.

1/ Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

2/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.

3/ Покритите застрахователни рискове са: Вреди (вкл. щети, загуби и/или разноски) на 
застрахованото имущество, представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и 
непредвидено събитие, вкл. “Пожар”, "Умишлен палеж", експлозия, имплозия, удар от мълния, 
“Удар от летателен апарат, части от него или товара му”, буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, 
"Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване", “Свличане и 
срутване на земни пластове”, "Измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, 
канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди", “Удар от превозно 
средство или животно”, "Злоумишлени действия на трети лица", “Земетресение”, “Всяко счупване 
на трайно монтирани стъкла” с лимит 20 000лв., “Щети от стачки, бунтове и граждански вълнения” 
и "Разноски за разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие".



За активите посочени в Приложение №2 и Приложение №3 се включва допълнително и 
покрит риск „Късо съединение и токов удар” и допълнително покрит риск „Кражба чрез взлом или 
грабеж”.

4/ Застрахователната сума (застрахователната стойност) е определена от Възложителя. 
Същата е посочена в Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3. Посочените в 
приложенията стойности следва да се приемат за възстановителна стойност към момента на 
сключване на застраховката.

5/ Застрахователна премия (цената на застраховката) - е индивидуалната застрахователна 
премия по обекти, предложена от участника по позиция №1. Ценовата оферта следва задължително 
да посочва и общата застрахователна премия.

6/ Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл. 108 от Кодекса 
за застраховането. По обособената позиция № 1 се предвижда самоучастие по реда на чл. 374 от 
Кодекса за застраховането в размер до 1 % за риска „Земетресение”.

7/ По отношение за застраховка на ДМА по приложение M3, застрахователната 
полица следва да въдена издадена отделно от застраховката по Приложение Msl и 
Приложение M2, като ползващото лице по застраховката следва да бъде ФОНД ЗА 
УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЕАД.

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ -  „Задължителна професионална отговорност на 
медицинския персонал“ и “Професионална отговорност на лечебното заведение”
«Задължителна професионална отговорност на медицински персонал» е съгласно приложен списък 
-  Приложение №4

1/ Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

2/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018 г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.

3/ Покрити застрахователни рискове: Застрахователя се задължава да покрие
регламентираната в действащото законодателство отговорност на застрахования за обезщетения на 
вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения - 
всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, за които застрахованият бъде 
законово задължен да заплати като компенсация за телесно увреждане (вкл. Трайна загуба на 
работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) при упражняване на медицинска професия. 
Застрахователно събитие се счита за настъпило в срока на действие на застраховката, когато 
претенцията за обезщетение е предявена срещу застрахования или застрахователя за пръв път 
писмено през срока на действие на застраховката, при условие, че грешката или пропускът, довели 

^-р ,о  причиняването на вредите, са допуснати след вписаната в полицата ретроактивна дата 
20.06.2016г. Застрахователят ще обезщетява застрахования и за всички разходи по уреждането на 
претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити 
включват и разноските по уреждането на исковете.

4/ Застрахователната сума (лимити на отговорност) е определена от Възложителя. Същата е 
посочена в Приложение №4.

5/ Застрахователна премия (цената на застраховката) - е индивидуалната застрахователна 
премия, предложена от участника по позиция №2. Ценовата оферта следва задължително да посочва 
общата застрахователна премия.

6/ Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. По обособената позиция №2 се предвижда самоучастие 10% от размера на всяко 
обезщетение, но не повече от 20 000,00 лв.

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ -  „Застраховка злополука на лекари и медицински 
персонал при или по повод на изпълнение на служебните им задължения“
«Застраховка злополука на перосонала» посочен по средносписъчен състав в списък -  Приложение 
№5

1/ Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

2/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018 г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.



3/ Покрити застрахователни рискове: Смърт вследствие на трудова злополука, Трайна 
нетрудоспособност вследствие на трудова злополука, Временна нетрудоспособност вследствие на 
трудова злополука, Медицински разходи вследствие на трудова злополука.

4/ Застрахователната сума (лимити на отговорност) е определена от Възложителя. Същата е 
посочена в Приложение №5.

5/ Застрахователна премия (цената на застраховката) - е индивидуалната застрахователна 
премия, предложена от участника по позиция №3. Ценовата оферта следва задължително да посочва 
общата застрахователна премия.

61 Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. По обособената позиция №3 не се предвижда самоучастие по реда на чл. 374 от 
Кодекса за застраховането.

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Обща гражданска отговорност за юридически лица” 
„Обща гражданска отговорност за юридически лица” за материални и нематериални претенции към 
трети лица (съгласно т. 13 от Раздел II, б. „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането) -  
Приложение №6

1/Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

2/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
Г~\часа на 20.06.2018г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.

3/ Покрити застрахователни рискове: Застрахователят се задължава да покрие в рамките на 
договорените лимити на отговорност всички суми, които застрахования бъде задължен да заплати 
въз основа на закона и на основание претенции на трети лица, като компенсация за застрахователно 
събитие - телесни увреждания, вкл. смърт, заболяване или загуба на трудоспособност, и/или 
материални вреди; всички съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на претенциите за 
вреди, причинени при осъществяване на обичайната дейност на ПСАГБАЛ «Света София» ЕАД.

4/ Застрахователната сума (лимити на отговорност) е определена от Възложителя. Същата е 
посочена в Приложение №6.

5/ Застрахователна премия (цената на застраховката) - е индивидуалната застрахователна 
премия, предложена от участника по позиция №4.

6/ Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. По обособената позиция №4 не се предвижда самоучастие по реда на чл. 374 от 
Кодекса за застраховането.

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Застраховка „Пълно автокаско”
Застраховка „Пълно автокаско” за моторни превозни средства, регистрирани по установения ред,
: снабдени със собствен двигател за придвижване -  Приложение №7

1/Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

2/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало, както 
следва:

- Шкода Фабия с рег.№ СА4031ХВ -  начална дата 13.02.2019г, крайна дата 12.02.2020г.
3/ Покрити застрахователни рискове: пълна загуба или частична вреда на застрахованото 

МПС, причинени от Пожар, вкл. експлозия, палеж, взривяване; Природни бедствия от буря, ураган, 
удар от мълния, градушка, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, падащи предмети, 
дървета и клони; тежест при естествено натрупване на сняг, падане на ледени късове или снежни 
маси; ПТП; Увреждане на МПС при паркирано състояние от друго превозно средство, падащи 
предмети от сгради, летателни апарати или части от тях, животни; Злоумишлени действия на трети 
лица, вкл. надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали, счупване на 
заключващи устройства, антена, стъкла, огледала за обратно виждане, срязване или пробиване на 
гуми; Кражба или грабеж на МПС, кражба и грабеж на допълнително монтирано оборудване в 
салона, противозаконно отнемане на МПС; Осигуряване на Автоасистанс за застрахованото МПС на 
територията на Република България.

4/ Застрахователната сума (застрахователната стойност) е определена от Възложителя. 
Същата е посочена в Приложение №7. Посочените в приложението стойности следва да се приемат 
за възстановителна стойност към момента на сключване на застраховката.



51 Застрахователна премия (цената на застраховката) - е индивидуалната застрахователна 
премия, предложена от участника по позиция №5.

6/ Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. По обособена позиция №5 не се предвижда самоучастие по реда на чл. 374 от 
Кодекса за застраховането.

ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Застраховка „Задължителна гражданска отговорност на 
автомобилистите”
Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилисти” -  Приложение №8

1/ Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия 
и Швейцария. Издаване на Сертификат Зелена карта.

2/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало, както
следва:

- Раф 977 с рег,№ СА2243АМ - начална дата 11.12.2018г., крайна дата 10.12.2019г.
- Шкода Фабия с рег.№ СА 4031ХВ -  начална дата 13.02.2019г, крайна дата 12.02.2020г.
3/ Покрити застрахователни рискове: Покрива се отговорността на застрахования за 

причинените от него на трети лица вреди вследствие на притежаването или използването на 
моторно превозно средство.
' 4/ Лимити на отговорност
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт -  10 000 000 
лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
- за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените 
лица.

5/ Застрахователна премия (цената на застраховката) - е индивидуалната застрахователна 
премия, предложена от участника по позиция №6.

6/ Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. По обособената позиция №6 не се допуска Самоучастие по реда на чл. 374 от 
Кодекса за застраховането.

ПРИЛОЖЕНИЯ -  СПИСЪЦИ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ОБЕКТИ, ПРЕДМЕТ НА
ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Приложение №1
СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Сградния комплекс на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, 
гр.София, ул.Михалаки Ташев №2 5 874 656,08 лв. 5 874 656,08 лв.

Приложение № 2

02141943
02141944
02141945 
20410001
20410005
20410006

ПП ГЕОКОН ЗА ГРАФИЦИ________
ПП АРХИМЕД___________________
МОДУЛ ПП ГАМА_______________
БРОИТЕЛНА КАМЕРА НА МАКЛЕР
ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР_______
ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР_______
ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР_______

25.10.2017 г.
5.12.2017 г.

30.12.2017 г.
25.03.2013 г.
7.01.2013 г.
7.01.2013 г.
7.01.2013 г.

1 460,60 
1 927,47 
1 104,93 
613,80 

20 350,99 
20 350,99 
20 350,9920410007



20410008 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 7.01.2013 г. 20 350,99
20410009 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 7.01.2013 г. 20 350,99
20410010 ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР 27.03.2013 г. 4 042,37
20410011 ЕКГ КАРДИОДИТ АТ-102 КОМПЛЕКТ 15.04.2013 г. 2 091,00
20410012 ДИХ. ТРАНСПОРТЕН А-Т ОКСИЛОГ 3.07.2013 г. 778,04
20410013 АСПИРИРАЩО У-ВО С ПРИНАДЛЕЖНОС 3.07.2013 г. 900,21
20410014 МИКРОСКОП LEICA DM 500 4 ОБ. 1.07.2013 г. 2 172,74
20410015 ПЕДАЛ ДВУСТЪПАЛЕН ЗА ERBE VIO 24.09.2013 г. 1 582,35
20410016 ЦИФРОВ МИКРОСКОП АМ7023В 30.09.2013 г. 422,37
20410017 С02 ИНКУБАТОР МСО-18АС 30.09.2013 г. 7 195,50
20410018 ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР - 3 БР. 16.09.2013 г. 4 299,75
20410019 ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ MEDISON 27.11.2013 г. 15 419,25
20410020 ВИДЕО-ПРИНТЕР SONY UP-895 30.11.2013 г. 512,63
20410021 ВИДЕО-ПРИНТЕР MITSUBISHI P-91 30.11.2013 г. 409,87
20410022 ПУЛСОВ ОКСИМЕТЪР NELLCOR N-560 30.12.2013 г. 945,00
20412776 ФЕТАЛЕН МОНИТОР ВТ-300 BISTOP 10.11.2010 г. 136,62
204J2813 АПАРАТ SURGILEC МС 3 1.12.2011 г. 1 984,50
20412823 ХИРУРГИЧЕСКИ АСПИРАТОР 7.12.2011 г. 210,60
20412825 Транс. Инкуб. S/N20021217901 8.07.2011 г. 2 074,00
20412826 ПУЛС ОКСИМЕТЪР RAD 5 MASIMO 8.07.2011 г. 323,00
20412827 НЕОНАТАЛЕН ТРАНСП. ВЕНТИЛАТОР 8.07.2011 г. 1 885,17
20412828 РАНИМАЦ. МАСИЧКА BABYTHERM8000 17.08.2011 г. 1 615,00
20412839 БИПОЛЯРНА ВЪТР. ПРИСТАВКА ROBI 7.02.2012 г. 254,11
20412840 РАБОТЕН ИНСТР. ЗА ROBI ЩИПКА 7.02.2012 г. 254,12
20412849 ВИДЕОПРИНТЕР SONY 15.ll.20Hr. 375,00
20412850 ДЕФИБРИЛАТОР PHYSIO 13.12.2011 г. 1 394,87
20412871 ПРОЛАЙН ПЛЮС СТАРТЕР КИТ 22.06.2012 г. 255,60
20412873 РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ 17.12.2012 г. 315,00
20412874 РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ 17.12.2012 г. 315,00
20412875 УЗ АПАРАТ MEDISON-ACCUVIX V 20 7.01.2013 г. 41 925,93
20412877 ВИДЕОПРИНТЕР SONY-ИЗЛИШЪК 18.12.2012 г. 315,00
20412878 КУВЬОЗ - MEDIPREMA 18.12.2012 г. 315,00
20412879 УЗ АПАРАТ SON ЕО 18.12.2012 г. 315,00
20412880 МОБ.УРЕДБА ЗА ГРАФИИ POLIMOBIL 18.12.2012 г. 14 850,00
20412882 КОЛПОСКОП MOLLER WEBER-ИЗЛИШЪК 19.12.2012 г. 315,00
20412883 ЕХО АПАРАТ FUKUDA 19.12.2012 г. 315,00
20412886 КУВИОЗ DRAGER W7320 20.12.2012 г. 315,00
20412888 ПУЛС ОКСИМЕНТЪР NELLCOR 31.12.2012 г. 315,00
20412889 ПУЛС ОКСИМЕТЪР NELLCOR 31.12.2012 г. 315,00
20412890 ПУЛС ОКСИМЕТЪР NELLCOR 31.12.2012 г. 315,00
20412891 ПУЛС ОКСИМЕТЪР NELLCOR 31.12.2012 г. 315,00
20412892 ПУЛС ОКСИМЕТЪР MASIMO RAD-8 31.12.2012 г. 640,19
20412893 ПУЛС ОКСИМЕТЪР MASIMO RAD-8 31.12.2012 г. 640,18
20412894 БИЛ И МЕТЪР DRAGER JM 103 31.12.2012 г. 3 108,00
20412896 ИНТЕНЗИВЕН ИНК.ISOLETTE С 2000 31.12.2012 г. 315,00
20412897 ФОТОЛАМПА MEDIPREMA 31.12.2012 г. 315,00
20412898 УТЕРОС МАНИПУЛАТОР-VALCHEV VUM 31.12.2012 г. 315,00
20413056 ЦЕНТРОФУГА SCANSREED 416 1.01.2013 г. 2743,50
20413059 ИНКУБАТОР С02 -ОБЩИНА 1.01.2013 г. 3534,00
20413060 ИНКУБАТОР HERATHERM IGS60 12.04.2013 г. 1 453,50

20413061
Инструменти към лапароскопски апарат 
Ив.ном20412519 31.01.2014 г. 8 930,84

20413062 Монитор Smart 3 14.02.2014 г. 2 887,45
20413063 Монитор Smart 3 14.02.2014 г. 2 887,45
20413064 Монитор Smart 3 14.02.2014 г. 2 887,45
20413065 Пазарен трансдюсер Chison L700 6.02.2014 г. 1 610,40
20413066 Пазарен трансдюсер Chison L700 6.02.2014 г. 1 293,60
20413067 Зидеоколпоскоп COLPRO със софтуер и дисплей 5.03.2014 г. 5 818,50



20413068 Биопсична щипка SEIDL BIOPSY FORCEPS 13.06.2014 г. 806,52
20413069 Фетален монитор CONTEC CMS 8000G 27.03.2014 г. 978,75
20413070 Фетален монитор CONTEC CMS 8000G 27.03.2014 г. 978,75
20413071 Фетален монитор CONTEC CMS 8000G 27.03.2014 г. 978,75

20413072

АПАРАТ ЗА ОТОАКУСТИЧЕН СКРИНИНГ ERO 
SCAN С ПРИНТЕР -1БР.+ УШНИ НАКР.7ММ И 
9ММ-2БР. 28.04.2014 г. 4 272,68

20413073
ОСВЕТЕНА ВАНА ЗА РАЗПЪВАНЕ НА СРЕЗИ
хнюоз 1.10.2014 г. 650,13

20413074
ОБЕМЕН АБДОМИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР ЗА 
ACCUVIX20 21.07.2014 г. 13 475,13

20413075
ПОРТАТИВЕН АПАРАТ ОАЕ ТЕСТЕР ЗА 
НОВОРОДЕНИ ЗА РАНЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ 17.09.2014 г. 3 348,75

20413076
ТРАНСПОРТЕН ИНКУБАТОР BABY POD И И 
АКСЕСОАРИ 3.11.2014 г. 9 090,26

20413077 Инфузионна помпа модел SEP 10S PLUS 29.05.2013 г. 2 835,00
20413078 Инфузионна помпа модел SEP 10S PLUS 30.12.2014 г. 1 417,50
20413079 Инфузионна помпа модел SEP 10S PLUS 30.12.2014 г. 1 417,50
20413083 ПРИНТЕР SONY UP-897 АНАЛОГОВ 26.02.2015 г. 2 705,80
20413084 ТЕРМО ПРИНТЕР SONY UP-897SYN 9.03.2015 г. 2 738,40
20413085 Топла плоча РС810 12.03.2015 г. 1 186,32
20413086 БИПОЛЯРЕН ДИСЕКТОР KELLY ф 5 мм 23.02.2015 г. 1 657,39
20413087 ГАЗОВ МОДУЛ SCIO OXIС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 13.05.2015 г. 6 450,00
20413088 ФЕТАЛЕН МОНИТОР JPD-300P 7.4" 9.06.2015 г. 1 639,95
20413089 ФЕТАЛЕН МОНИТОР JPD-300P 7.4" 9.06.2015 г. 1 639,95
20413090 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ FABIUS PLUS 30.01.2015 г. 16 293,40

20413091
РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ 
МОДЕЛ FABIE ДАРЕНИЕ ОТ БЧК 15.06.2015 г. 18 270,54

20413092 МОНИТОР 19м СЪС СТОЙКА ЗА МОНИТОР 12.10.2015 г. 6 474,55

20413093
ROBI БИПОЛЯРЕН ИНСЪРТ ПО 
KELLY+ДРЪЖКА+КАБЕЛ 12.10.2015 г. 1 462,48

20413094 ЛАМПА XENON 175 W 4.09.2015 г. 1 311,41
20413095 РЕАНИМАЦИОННА МАСА BABYTHERM 8010 7.08.2015 г. 12 015,00

20413096
СКАНИРАЩА ГЛАВА ЗА АБДОМ.ТРАНСДЮСЕР 
-КЪМ НОМЕР 2041 2363 1.09.2016 г. 5 508,00

20413097
СКАНИРАЩА ГЛАВА ЗА ВАГИНАЛЕН 
ТРАНСДЮСЕР КЪМ НОМЕР 2041 2883 1.09.2016 г. 5 508,00

20413098
ХАРД ДИСК HDD И СОФТУЕР ЗА ЕХОГРАФ 
MEDISON КЪМ НОМЕР 2041 0019 1.09.2016 г. 5 304,00

20413099 ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ USS-SAR7 1.09.2016 г. 6 541,66
20413100 МОТОР ЗА МОРСЕЛАТОР 1.09.2016 г. 3 035,45
20413101 ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS ВТ 350 1.09.2016 г. 2 550,00
20413102 ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS ВТ 350 1.09.2016 г. 2 550,00
20413103 ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS ВТ 350 1.09.2016 г. 2 550,00

20413104
ВОЛУМЕТРИЧНА ИНФУЗИОННА ПОМПА 
ARGUS 707 V 31.12.2016 г. 2 572,50

20413105 ПЕРФУЗОР ARGUS 606 S-601 100 31.12.2016 г. 2 793,00
20413106 БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР А15 8.02.2017 г. 8 802,00

20413107
ПОМПА АСПИРАЦИОННА ATMOS С 161-SN 
050021712-137119-2017-01 15.02.2017 г. 1 188,00

20413108
ПОМПА АСПИРАЦИОННА ATMOS С 161-SN 
050020105-135328-2016-07 15.02.2017 г. 858,00

20413109
ПОМПА АСПИРАЦИОННА ATMOS С 161-SN 
050019825-135202-2016-07 15.02.2017 г. 858,00

20413110 ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000 15.02.2017 г. 6 630,00
20413111 ПОМПА ИНФУЗИОННА МОДЕЛ SEP 10S PLUS 15.02.2017 г. 1 287,00
20413112 ЕЛЕКТРОНОЖ VIO 100С 16.02.2017 г. 6 474,00
20413113 ПУЛСОКСИМЕТЪР CMS70A ЗА ВЪЗРАСТНИ 21.04.2017 г. 861,99



20413114 ПУЛСОКСЙМЕТЪР CMS70A НЕОНАТАЛЕН 4.05.2017 г. 916,70
20413115 ГТУЛСОКСИМЕТЪР CMS70A НЕОН АТ А ЛЕН 4.05.2017 г. 916,70
20413116 ПУЛСОКСЙМЕТЪР CMS 70А НЕОНАТАЛЕН 4.05.2017 г. 916,70

20413117
ДИГИТАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ USS SAR7 
V3.0 20.04.2017 г. 25 796,63

20413118
ДИГИТАЛИЗИРАНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА 
UF-870AG 29.05.2017 г. 20 163,00

20413119 ROBI БИПОЛЯРЕН ИНСЪРТ ПО KELLY 5.10.2017 г. 1 059,91
20413120 ROBI БИПОЛЯРЕН ИНСЪРТ ПО KELLY 5.10.2017 г. 1 059,92

20413121

ТРАНСКУТАНЕН АПАРАТ ЗА НЕИНВАЗИВНО 
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВЕН БИЛИРУБИН - 
ДАРЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА 4.12.2017 г. 15 166,71

20413122 ИНФУЗИОННА ПОМПА TECHNIC I 5.12.2017 г. 2 632,50

20413123
МОНИТОР ЗА ОСН. ЖИЗНЕНИ ФУНКЦИИ С 
ПУЛСОКСЙМЕТЪР 8.11.2017 г. 2 030,00

20413124
ДИГИТАЛНА ПРЕНОСИМА УЛТРАЗВУКОВА 
СИСТЕМА 5.01.2018 г. 2 047,50

20420001 ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ 7.01.2013 г. 4 762,95
20420002 ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ 7.01.2013 г. 4 762,95
20420003 ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ 7.01.2013 г. 4 762,95
20420004 КОЛИЧКА ERBE UNIVERSAL-1 ЧЕКМ. 16.09.2013г. 5 702,85
20422728 КЛАМПА BABCOCK 4.02.2009 г. 104,76
20422729 КЛАМПА BABCOCK 4.02.2009 г. 104,76
20422758 У-ВО ОПАКОВЪЧНО ЗА СТЕРИЛИЗАЦИ 31.03.20 Юг. 562,50
20422761 НОЖИЦА HIQ Меценбаум 31.07.20 Юг. 381,53
20422762 НОЖИЦА HTQ Меценбаум 31.07.2010г. 381,53
20422763 НОЖИЦА HIQ Меценбаум 31.07.20 Юг. 381,53
20422778 МОДУЛ АСПИРАЦИОНЕН ZV 2 31.Ю.20Юг. 2 177,50
20422786 Мини VIDAS 12 Монитор 23.02.2011г. 2 595,79
20422788 ЦОЗИМЕТЪР VacuDAP Compact 18.04.2011г. 1 438,80
20422800 КЛИМАТИК МШЕА DC MSR-18HRDN 8.08.2012 г. 806,80
20422804 ЦОЗИМЕТЪР VACUDAP FLUORO 30.09.2011г. 2 180,48
20422812 С-МА ЗА КРЪВНО-ГРУПОВО ТИП. 28.01.2012г. 5 240,00
20422816 КЛИМАТИК MIDEA 9 20.02.20Х2г. 537,99
20422817 КЛИМАТИК MIDEA 12 20.02.2012г. 537,99
20422818 КЛИМАТИК МШЕА 12 20.02.2012г. 537,99
20422819 КЛИМАТИК МШЕА 18 20.02.2012г. 537,99
20422820 КЛИМАТИК МШЕА 18 20.02.2012г. 537,99
20422821 КЛИМАТИК MIDEA 9 20.01.2012г. 529,90
20422858 Анализатор кръвно газов Stat 28.06.2012г. 5 872,65
20422864 ЛАМПА КОКИЧЕ-ИЗЛИШЪК 17.12.2012г. 535,50
20422876 ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ-ИЗЛИШЪК 17.12.2012г. 535,50
20422886 ВАКУУМ ПОМПА 5.08.2014 г. 3 261,70
20422887 ММАНИПУЛАЦИОННА С Р-Р 2000/3000/600 23.02.2015г. 947,21
20422888 ДЕСТИЛАТОР ЗА ВОДА 1.10.2015 г. 1 125,43
20422889 КЛИМАТИК МШЕА MS 12FU-18HRFN1 19.08.2016г. 1 450,36
20422890 КЛИМАТИК МШЕА MS 12FU-18HRFN1 19.10.2016г. 1 207,03

20422891
ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 150 СМ 26.10.2017г. 3 818,75

20422892
ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 150 СМ 26.10.2017г. 3 818,75

20422893
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 320СМ 26.10.2017г. 6 697,50

20422894
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 320СМ 26.10.2017г. 6 697,50

20422895
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 500СМ 26.10.2017г. 7 637,50

20422896 СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 26.10.2017г. 7 637,50



ДЪЛЖИНА 500CM
20422897 СУХ СТЕРИЛИЗАТОР 26.10.2017г. 14 311,50

НЕОНАТАЛЕН АПАРАТ ЗА НЕИНВАЗИВНА ■
20422898 РЕСПИРАТОРНА ПОДДРЪЖКА 26.10.2017г. 53 051,25
20422899 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422900 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422901 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422902 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422903 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422904 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017Г. 1 645,00
20422905 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422906 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422907 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422908 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422909 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422910 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
204229U МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422912 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422913 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422914 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017Г. 1 645,00
20422915 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422916 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422917 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. 1 645,00
20422918 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 26.10.2017г. I 645,00

МАШИНА ЗА ИЗМИВАНЕ НА БЕБЕШКИ ...

20422919 ШИШЕТА 26.10.2017г. 1 468,75
20430785 КАМЕРА ХЛАДИЛНА 1.12.2000 г. 1 775,83
20432765 ВЪНШЕН ШАФТ-РОТАЦИОНЕН 30.09,2010г. 416,91
20432784 ФРИЗЕР LIEBHERR GTL 6105 8.02.2011 г. 429,67
20432787 С-ма за медиц. газове 2Д2.2011 г. 3 629,22
20432799 ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА 20.12.2011г. 5 951,80
20432807 КЛИМАТ. ИНСТАЛ. ЕМБРИОН. Л-Я 2.12.2011 г. 11 678,80
20432822 LIBHER хладилна витрина 20.01.2012г. 545,21
20432824 СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ 1.03.2012 г. 19 717,29
20432865 АВТ.УРИНЕН АНАЛИЗ. COMBI SCAN 11.07.2012г. 4 068,00
20432866 ПАРОВ ГЕНЕРАТОР ЗА СТЕРИЛИЗАЦИ 15.08.2012г. 27 822,45
20432867 ВИНТОВ КОМПРЕСОР 7.04.2014 г. 7 133,10
20432868 ЕЛ.ТАБЛО С АВТОМАТИКА ЗА ВАКУМ ПОМПА 7.04.2014 г. 4 110,59

20432869
СТЕЛАЖ ЗА КОНТЕЙНЕРИ И БАРАБАНИ С 5БР. 
РАФТОВЕ ОТ СТОМАНА 5.03.2015 г. 2 187,72

20432870 СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ 11.02.2015г. 1 283,08

20432871
МЕТАЛНА КОЗИРКА КЪМ ВХОДНО 
ПРОСТРАНСТО НА ПСАГБАЛ 1.05.2015 г. 4 429,00

20432872 ПАНЕЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ L-900mm 6.01.2016 г. 941,60
20432873 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 15.12.2016г. 5 499,46
20432874 РАЗГОВОРЕН МОДУЛ ЗА СТЕНА 15.03.2017г. 9 120,00
20432875 СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП 27.02.2018г. 5 957,78____
20432876 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 3 И 4 ЕТАЖ 16.02.2018г. 14 981,77

20442873
КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА+МОНИТОР 
22LG22MP48D-P 23.03,2017г. 1 131,00

20442874 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 12.05.2017г. 760,70
20442875 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 1.06.2017 г. 686,76
20442876 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 1.06.2017 г. 686,76
20442877 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 1.06.2017 г. 739,86

20442878 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 19.06.2017г. 810,66
20442879 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 4.07.2017 г. 713,92
20442880 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 25,08.2017 г. 741,08
20442881 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 25.08.2017г. 741,08



20442882 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 6.12.2017 г. 882,57
20442883 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 1.12.2017 г. 882,57
20442884 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 1.12.2017 г. 882,57
20442885 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 23.01.2018г. 910,78
20443068 СЪРВЪР HP DL380 G9 19.05.2015г. 65,71

20443069
ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ 40"FHD + 
СОФТУЕР 13.05.2015г. 15,68

20443070
ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ 40"FHD + 
СОФТУЕР 13.05.2015г. 15,68

20443071
КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS Н81М- 
D/1150 4.05.2015 г. 9,78

20443072
КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS Н81М- 
D/1150 4.05.2015 г. 9,78

20443073
НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР КЛАС А С 
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА 9.12.2015 г. 384,09

20443074
НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР КЛАС Б С 
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА 9.12.2015 г. 313,52

20443075
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО У-ВО Fujitsu ScanSnap 
iX500 10.10.2016г. 592,90

20443076 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 1.03.2018 г. 948,00

20512170
РАФ ЛАТВИЯ 977 - СА 2243 АМ - 
СПЕЦИАЛИЗАРАН АВТОМОБИЛ 1.06.2015 г. 352,50

20612754 ХЛАДИЛНА ВИТРИНА FKU 1612 27.08.2009г. 18,28
20612794 ШКАФ С 4 ПРЕГРАДИ 20.02.2012г. 639,20
20612795 ШКАВС МИВКА 20.02.2012г 451,20
20612796 ШКАФ С МИВКА 20.02,2012г. 540,50
20612797 СТЕЛАЖ 2000/2300/500 20.02.2012г. 439,45
20612809 КЛИМАТИК MIDEA MSR-09HRN1 28.07.2012г. 316,26
20612814 ШКАФ 900/500/965 15.09.201 h . 251,10
20612837 КЛИМАТИК MIDEA MSR-09-HRN1 28.07.2012г. 349,05
20612838 КЛИМАТИК MIDEA MSR-09HRN1 28.07.2012г. Г 324,05
20612844 РАБОТНА МАСА С ПЛОТ 1.03.2012 г. 331.20

331.2020612845 РАБОТНА МАСА С ПЛОТ 1.03.2012 г.
20612847 ПЛОТ ПОЛИПРОПИЛЕН 15.09.20] 1г. 431,31
20612854 КЛИМАТИК NIPON ASW Н 12A4-EJ 7.05.2012 г. 344,00
20612862 CTOJINS ORION STEEL CHROME 6.08.2012 г. 420,15 

1 030,0020612863
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФЕР НА 
ПАЦИЕНТИ ROLLBOARD 7.10.2016 г.

20612864 ПЛОТ HPL COMPACT 30.11.2017г. 1 124,64

20612865
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612866
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76 

1 048,7620612867
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г.

20612868
ШКАФ ГАРД ЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612869
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612870
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612871
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612872
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612873
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612874 ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 26.10.2017г. 1 048,76



РАЗМЕРИ 65/50/200 CM

20612875
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 
РАЗМЕРИ 65/50/200 СМ 26.10.2017г. 1 048,76

20612876
МАНИПУЛАЦИОННА РАБОТНА СТАНЦИЯ С 
РАЗМЕРИ 430/143/205 СМ 26Л0.2017г. 23 816,50

20612877
МЕДИЦИНСКО БЮРО С НАДСТРОЙКА ЗА 
ДОКУМЕНТИ 230/67/200 СМ 26.10.2017 г. 6 008,75

20612878
САКОДЪРЖАТЕЛ С КАПАК И ПЕДАЛ 
ГРИСЕКЦИОНЕН 26.10.2017г. 1 409,70

20612879 ШКАФ МАНИПУЛАЦИОНЕН МОБИЛЕН 26.10.2017г. 6 500,35
20612880 ЛАМПА ЗА ПРЕГЛЕДИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 26.10.2017г. 1 748,00

20612881
РАБОТНА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 229/70/200 СМ 26.10.2017г. 10 815,75

20612882
РАБОТНА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 229/70/200 СМ 26.10.2017г. 10 815,75

20612883
РАБОТНА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 229/70/200 СМ 26.10.2017г. 10 815,75

20612884
МАНИПУЛАЦИОННА СТАНЦИЯ С РАЗМЕРИ 
189/46/89 СМ 26.10.2017г. 7 429,00

20612885
СЕСТРИНСКИ РАБОТЕН ПОСТ С РАЗМЕРИ 
375/106/82 СМ 26.10.2017г. 4 960,35

20612886
МАНИПУЛАЦИОННА СТАНЦИЯ ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕ НА НОВОРОДЕНИ 244/67/89 СМ 26.10.2017г. 7 756,75

20612887
МАНИПУЛАЦИОННА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 138/67/89 СМ 26.10.2017Г. 4 533,85

20612888
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 26.10.2017г. 2 949,75

20612889
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 26.10.2017г. 2 949,75

20612890
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 26.10.2017г. 2 949,75

20612891
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 26.10.2017г. 2 949,75

20612892
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 26.10.2017г. 2 949,75

20612893
САКОДЪРЖАТЕЛ С КАПАК И ПЕДАЛ 
ДВУСЕКЦИОНЕН - ЗА КАЛЦУНИ 26.10.2017г. 1 037,85

20612894
САКОДЪРЖАТЕЛ С КАПАК И ПЕДАЛ 
ДВУ СЕКЦИОНЕН - ЗА КАЛЦУНИ 26.10.2017г. 1 037,85

20612895
ШИННА СИСТЕМА ОТ ДВЕ ЛИНИИ ЗА 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ОБЩА ДЪЛЖИНА 12 М 26.10.2017г. 1 638,75

20612896
МЕДИЦИНСКА РАБОТЕН ПОСТ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 130/70/82 СМ 26.10.2017г. 3 565,00

20612897
МЕДИЦИНСКА РАБОТЕН ПОСТ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 212/70/82 СМ 26.10.2017г. 4 772,50

20612898
МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ 
ШКАФОВЕ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 132/46/205 26.10.2017г. 7 797,00

20612899
МЕДИЦИНСКО БЮРО С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
120/70/75 СМ 26.10.2017г. 2 127,50

20612900
МЕДИЦИНСКО БЮРО С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
120/70/75 СМ 26.10.2017г. 2 127,50

20612901
МЕДИЦИНСКО БЮРО С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
130/70/75 СМ 26.10.2017г. 1 035,00

20612902
РАБОТНА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
150/60/90 СМ 26.10.2017г. 1 868,75

20612903
РАБОТНА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
135/60/90 СМ 26.10.2017г. 1 725,00

20612904 [
РАБОТНА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
30/60/90 СМ 26.10.2017Г. 1 581,25



20612905 МЕДИЦИНСКИ ШКАФ С 4 ОТДЕЛЕНИЯ 26.10.2017г. 1 437,50
20612906 МЕДИЦИНСКИ ШКАФ С 4 ОТДЕЛЕНИЯ 26.10.2017г. 1 437,50
20612907 ДИВАН ТРИМЕСТЕН, ТАПИЦИРАН С ЕКО КОЖА 26.10.2017г. 2 300,00
20612908 ДИВАН ТРИМЕСТЕН, ТАПИЦИРАН С ЕКО КОЖА 26.10.2017г. 2 300,00
20612909 ДИВАН ТРИМЕСТЕН, ТАПИЦИРАН С ЕКО КОЖА 26.10.2017г. 2 300,00

20612910
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 75/60/120 СМ 26.10.2017г. 1 437,50

20612911
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 50/40/200 СМ 26.10.2017г. 948,75

20612912
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 50/40/200 СМ 26.10.2017г. 948,75

20612913
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 50/40/200 СМ 26.10.2017Г. 948,75

20612914 РАБОТНА СТАНЦИЯ С ВГРАДЕНА МИВКА 26.10.2017г. 7 187,50
20612915 АУСГУС 26.10,2017г. 2 185,00
20900001 НЕОНАТОЛОГИЧНО ЛЕГЛО 7.01.2013 г. 15 974,34
20900002 ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ 7.01.2013 г. 51 149,44
20900003 МЕХАНИЧНИ БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА-30БР 7.01.2013 г. 53 082,74
20912198 Паркингова настилка 21.12.2004г. 838,19
20912764 Охранителни решетки и врата 30.09.20 Юг. 401,10
20912768 ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ GOLEM 6 ESP 2.12.2011 г. 2 684,59
20912775 СЕЙФ МОК-90 -061 КМ 5.08.2010 г. 265,85
20912777 ВИДЕО ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА 3.06.2010 г. 316,92
20912790 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101А 2.12.2011 г. 344,25
20912791 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101A 2.12.2011 г. 344,25
20912792 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101A 2.12.2011 г. 344,27
20912806 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101A 2.12.2011 г. 344,25
20912829 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 20.02.2012г. 359,57
20912830 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101А 20.02.2012г. 359,57
20912831 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 20.02.2012г. 359,57
20912832 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 20.02.2012г. 359,57
20912833 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 20.02.2012г. 359,60
20912836 ЛАБОРАТОРЕН ТЕРМОСТАТ MLT-40 10.05,2012г. 580,00
20912841 РОДИЛНО ЛЕГЛО GOLEM 1.03.2012 г. 4 627,20
20912842 РОДИЛНО ЛЕГЛО GOLEM 1,03.2012 г. 4 627,20
20912843 РОДИЛНО ЛЕГЛО GOLEM 1.03.2012 г. 4 627,20
20912846 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА КОЛИЧКА 1.03.2012 г. 1 910,40
20912848 ВГРАДЕНИ КОРИТА 15.09.20Hr. 315,90
20912857 ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА 23.01.2012г. 730,78
20912863 TV CAMERA СЪС ЗАПИСВ. У-ТВО 2.08.2012 г. 315,69"
20912867 КЛИМАТИК МШЕА MSR-09HRNA-R-17 8.08.2012 г. 314,39
20912868 КЛИМАТИК MIDEA MSR-12-HRN1 28.07.2012г. 416,14
20912869 КЛИМАТИК MIDEA MFE-60ARN1 28.07.2012г. 1 506,88
20912870 КЛИМАТИК МШЕА MSR-12-HRN1 28.07.2012г. 318,86
20912884 ЕIЕ Г А Т И ВОС КОП-ИЗ ЛИШЪК 19.12.2012г. 399,00

ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА В ЛВ.: 1 181 063,44

Приложение №3

СПИСЪК НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ПОЛЗВАТЕЛ ПО ЗАСТРАХОВКАТА 
ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД
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ЗАМРАЗИТЕЛ ЗА ПРОГРАМНО ЗАМРАЗЯВАНЕ 
Модел: Kiyo 360-1.7
Cep. № 26624_______________________________

31.12.2012 40 800,00

ДИГИТАЛНА СИС-МА:
Модел: AGFA CR3 5-Х PRUFER 26A D C- PLATZ 16/4192 + 19.12.2012 200 176,06



ПРИНТЕР
Модел: DRY STAR AXY S 5367/100
ЦЯЛОСТНА C-MA ЗА ИНВИТРО МАНИПУЛАЦИИ 
Модел: Integra Ti 
Cep. № 00792

31.12.2012 107 520,00

ЛАМИНАРЕНБОКС IVF 
Модел: Mars IVF Clas 2-1200 
Cep. №009110086

31.12.2012 80 280,00

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ 
Марка: Dreger; Модел: Fabius Tiro; 
Фабричен номер: ARY J0004 
SW версия: 3.11

07.01.2013 100 837,00

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ 
Марка: Dreger; Модел: Fabius Tiro; 
Фабричен номер: ARYJ0005 
SW версия: 3.11

07.01.2013 100 837,00

НЕОНАТАТОЛОГЕН РЕСПИРАТОР 
Марка: Dreger; Модел: Baybilog 8000 Plus; 
Фабричен номер: REF 8409200-45 
SNARYH-0090

07.01.2013 85 339,00

ЕХОГРАФ СТ MAM UNIT DC-N3 с Трансдюсери 1 бр. 
Фабричен номер: 6D-51002878 26.02.2015 25 371,00

ЕХОГРАФ СТ MAIN UNIT DC-N3 - 2 бр. трансдюсери 
Фабричен номер: 6D-51002877 26.02.2015 34 371,00

Анестезиологичен апарат FABIUS PLUS 
Фабричен номер: ASHA - 0168 09.03.2015 69 960,00

ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА В ЛВ.: 845 491,06

Приложение №4

/"Л

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА ПОДЛЕЖАЩ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ЗА ИСКОВЕ КЪМ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Акушер-гинеколози, педиатри и 
анестезиолози 59 лица 500 000 лв. 2 000 000 лв.

Микробиолози и друг висш 
медицински персонал_____ 32 лица 500 000 лв. 2 000 000 лв.

Медицински персонал и акушерки 122 лица 500 000 лв. 2 000 000 лв.
За искове към лечебното заведение 1 юрид.лице 500 000 лв. 2 000 000 лв.

Списък с имената на застрахованите лица, ще бъде предоставен на застрахователя при сключване на договора 
за възлагане на обещетвената поръчка.

Приложение №5
СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА ПОДЛЕЖАЩ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКА

ЗЛОПОЛУКА

Списък с имената на застрахованите лица, ще бъде предоставен на застрахователя при сключване на договора 
за възлагане на обещетвената поръчка.



Приложение №6
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПОДЛЕЖАЩО НА ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА

ОТГОВОРНОСТ

■ ■

I
I

I

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр .София, 
ул.Михалаки Ташев №2, ЕИК: 000689182 100 000 лв. 200 000 лв.

Приложение №7

МПС ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВКА пПЪДНО АВТОКАСКО"

:Н£;Ш Л >ЛШ аВТО
...., , J

СА4031ХВ -  Шкода Фабия -  товарен автомобил, дизел, производство 
2013г., 1598 куб. с м _______________ __________ 9 000,00 лв.

Приложение №8

МПС ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВКА "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
ЗА АВТОМОБИЛИСТИТЕ"

-

1-

1. СА2243 AM -  Раф 977 -  специален автомобил, бензин, производство 1989г., 2400 куб.см

2. СА4031ХВ -  Шкода Фабия -  товарен автомобил, дизел, производство 2013г., 1598 куб. см

3. Допълнителни условия
3.1. Възложителят ползва услугите на застрахователен посредник. Възнаграждението 

(комисионната) на застрахователния посредник се заплаща от застрахователя, съгласно чл. 301, ал.З 
отКЗ.

3.2. Възложителят си запазва правото преди и след подписване на договора за възлагане на 
обществената поръчка да променя първоначалните списъци на лицата подлежащи на застраховане 
/по застраховка професионална отговорност и застраховка злополука/, като уведомява писмено 
Изпълнителя за всяка промяна.

3.3. В случай, че по време на действие на застрахователния договор застрахователният 
интерес отпадне за отделен обект включен в предмета на договора, респ. съответната 
застрахователна полица по отношение на него, същия се прекратява за този обект и за него не се 
начисляват последващи застрахователни премии.

3.4. При възникване на застрахователен интерес по всеки вид застраховка за новопридобити 
обекти или новоназначени служители, Възложителят си запазва правото да застрахова 
допълнително своя интерес за съответните обекти, моторни превозни средства и служители при 
застрахователя, спечелил обществената поръчка по съответната обособена позиция, до изтичане на 
срока на договора. В тези случаи стойността на всеки добавък се определя на база застрахователната 
стойност/ застрахователен лимит за съответния нов обект и ценообразуващите елементи и 
методология, заложени в офертата на Изпълнителя и в условията на застрахователния договор.

3.5. Допълнителна информация, относно размера на изплатените през последните три 
години обезщетения по предмета на поръчката - Изплатените обезщетения са на обща стойност 
6 979,57лв /шест хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки/, по 
застрахователни полици, както следва:

- По застраховка имушество -  за ремонт на покрива на сградата са изплатени 6 225,27лв;



По застраховка Автокаско — за възстановяване на щети по автомобил са изплатени 754,30лв.

4. Изисквания към участниците:
4.1 Кандидат за изпълнител на поръчката може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 
право да изпълнява услугите предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в 
която то е установено. Участниците трябва да отговарят на условията предвидени в Кодекса за 
застраховането, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за 
обществените поръчки и изискванията на Възложителя посочени в настоящата обява за събиране на 
оферти.

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 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 процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.

4.2 Участникът в процедурата трябва да проучи всички указания, образци, условия и 
спецификации в настоящата обява.

II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи условия за участие:
1.1 Всеки участник има право да представи само една оферта, като може да участва както 

за всички, така и за отделни обособени позиции. Участникът няма право да представя варианти в 
офертата си.

1.2 Представянето на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и 
общи правила, определени в настоящите условия. Представената оферта има срок на валидност 4 
месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

1.3 Офертата трябва да отговаря на изискванията посочени в настоящата обява и да бъде 
оформена по приложените образци. Условията и образците от обявата са задължителни за 
участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.4 Офертата следва да бъде подписана от законния представител на участника или от 
изрично упълномощено лице или лица, като в офертата задължително се прилага пълномощното от 
представляващия участника. Офертата следва да бъде изготвена на български език, като 
документите се подписват от лицето или лицата представляващи участника.

1.5 Всички разходи по изработването и представянето на офертата са изцяло за сметка на 
участниците.

1.6 Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което представлява 
участника, посочено в Търговският регистър към Агенция по вписванията и/или упълномощени за 
това лица. Във вторият случай се изисква да се представи пълномощно в оригинал или нотариално 
заверено копие за подписване на офертата и документацията;

1.7 По образците на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 
изтривания или корекции, освен ако това не е изискано от Възложителя.

2. Оформяне и съдържание на офертата
Офертата съдържа посочените по-долу документи, като същите следва да бъдат представени 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката се посочва 
наименование на участника /включително и участниците в обединението, когато е приложимо/, 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на 
поръчката и обособените позиции, за които се подава офертата. Информацията има следният вид:



ДО ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
с адрес: гр. София 1330, ул. Михалаки Ташев № 2, 

ет.4, кабинет „Обществени поръчки”

ОФЕРТА
за участие в процедура за събиране на оферти с обява, за възлагане на обществена поръчка по реда

на чл. 186 от ЗОП с предмет:

^Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София** ЕАД
за срок от една година**

Офертата е подадена от:______________________________________________ _
наименование на участника /вкл.участници в обединението/

По обособени позиции №№:____________ _______________________________
С адрес за кореспонденция:____________________________________________
Телефон, факс и електронен адрес:______________________________________

Документите, които участниците трябва да представят в офертата са следните:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата /по образец №1/- 

подписан и подпечатан от участника.
2. Административни данни за лицето, което прави предложението /по образец №2/ - 

подписан и подпечатан от участника.
3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 

изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника. 
Представителят, подписал офертата трябва да приложи към нея оригинално или нотариално 
заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по обявената публична покана за 
възлагане на обществена поръчка.

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /по образец №3/
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП /по образец №4/
6. Валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и 

лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, за която участват издадени от компетентен орган 
-  копие заверено с подпис и печат на участника.

7. Общи условия и клаузи на застрахователя съобразени с изискванията на Кодекса за 
застраховането и касаещи видовете застраховки изискани от Възложителя в настоящата обществена 
поръчка за обособената позиция за която участника участва -  копие заверено от участника.

8. Предложение за изпълнение на поръчката /по образец №5.1 - 5.6 в зависимост от 
обособената позиция, за която участва/. Предложението се представя на хартиен носител подписано 
и подпечатано от участника.

9. Ценова оферта за изпълнение на поръчката /по образец №6.1 -  6.6 в зависимост от 
обособената позиция, за която участва/. Офертата се представя на хартиен носител подписана и 
подпечатана от участника.

Ш. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценката и класирането на участниците ще се извършва по критерия „най-ниска цена“. За 
изпълнител на поръчката се класира участника предложил най-ниска цена за изпълнение на 
поръчката по съответната обособена позиция. Цената за изпълнение на поръчката се определя като 
сума от оферираните от участника застрахователни премии в лева за всеки един от застрахованите 
обекти включени в обособената позиция, ведно с начислен данък по ЗДЗП.



При условие, че двама или повече участници предложат еднаква пай-ниска цена за 
изпълнение на поръчката, то за определяне на изпълнител се прилага разпоредбата на чл.58, 
ал.З от ППЗОИ

IV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се приемат на четвърти етаж, кабинет „Обществени поръчки”, находящ се в 
сградата ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр. София 1330, ул. "Михалаки Ташев" №2 в срок до 16.00 
часа на датата обявена в обявата и в Информацията за публикуваната в профила на купувача обява 
за събиране на оферти, като крайна дата за представяне на оферти.

2. Офертите се представят от участника, или упълномощен от него представител, лично 
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса 
посочен в предходната точка.

3. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, дата, час на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ - картонче с входящ номер.

4. Оферти, представени след 16.00 часа на крайната дата за представяне на офертите, не се 
приемат. Не се приемат и оферти в незапечатана, или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта

^незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.
5. Участниците са обвързани с офертите си за период от 4 /четири/ месеца, считано от 

датата определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят може да изиска от 
класираните участници, да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 
договора за изпълнение на поръчката.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНАТА

1. Списък на документите съдържащи се в офертата /Образец №1/
2. Административни данни за лицето, което прави предложението /Образец №2/
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП /Образец №3/
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП / Образец №4/
5. Предложение за изпълнение на поръчката /Образец №5.1 -  5.6/
6. Ценова оферта /Образец № 6.1-6.6/

^ 7 .  Проект на договор



Образец №1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАПТИ СЕ В ОФЕРТАТА

НА УЧАСТНИКА:..............................................................................................
/наименование на участника/

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

“Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година"

Описание на документа
: ТВиД ца документа

ш /оригшпи шш завирено 
Ш копие- и количество

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец №2

ДО ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Адрес: гр.София, ул.Михалаки Ташев №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

“Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

/АДМ ИН ИСТРА ТИВНИ СВЕДЕНИ Я/

Наименование на участника:
\Ш Ю  БУЛСТАТ

(или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен)
Седалище:

-  пощенски код, населено място:
-  улУбул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:
— пощенски код, населено място:
-  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон: 4
Факс:
E-mail адрес:

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по Учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена
\  Трите имена

Трите имена
Участникът се представлява заедно или поотделно 
(невярното се зачертава) от следните лица:

1................................................................
2 ............................................................................................

Данни за банковата сметка:
- Обслужваща банка:
-  IB A N :

- B IC :

- Титуляр на сметката:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА.

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
процедура по събиране на оферти с обява по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”, като подаваме оферта при условията, 
обявени в обявата и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.



3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 
приложения към обявата проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 
(отпосимото се подчертава) следните подизпълнители! (посочва се наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, 
вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %))
4.1 ..............................................................................................................................................................
4.2 ........................ .....................................................................................................................................

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 4 /четири/ месеца считано от 
крайния срок за подаване на оферти.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП)

Образец № 3

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност........................................................................ .-..........................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

н а ......................

ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)
*........................................................... .

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на 

ПСАГБАЛ „ Света София” ЕАД за срок от една година”

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм /невярното твърдение се 
зачертава или изтрива/, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а -  159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 -  217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от 
Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) престъпление против реда и общественото спокойствие по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс;
й) престъпление против народното здраве и околната среда по чл. 352 -  353е от Наказателния 
кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм Iневярното твърдение се 
зачертава или изтрива/, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или 
трета страна;
3. Не е налице конфликг на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност....................................................................................................
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

н а ......................

ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с пред мет: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на 

ПСАГБАЛ „Света София" Е АД  за срок от една година”

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :

Представляваният от мен участник:

1. Няма задължения/ има допуснато разсрочване, отстрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила /невярното твърдение се 
зачертава или изтрива/ за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2. т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която представлявания от мен участник е установен.

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с 

удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец J№ 5.1
/по първа обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: 

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ЛАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, при условията описани в обявата и 
приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

^  2. Предлагаме да застраховаме обектите недвижими имоти посочени в списък — Приложение
№1 към документацията за участие, дълготрайни материални активи посочени в списък -  
Приложение №2 и Приложение №3 към документацията за участие при условията на застраховки: 
"Пожар и природни бедствия" и "Други вреди на имущество" (съгласно т. 8 и т. 9 от Раздел I I , б. 
“А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането), както и спомагателни рискове.

3. Застраховката ще покрива следните рискове: Вреди (вкл. щети, загуби и/или разноски) на 
застрахованото имущество, представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и 
непредвидено събитие, вкл. “Пожар”, "Умишлен палеж", експлозия, имплозия, удар от мълния, 
“Удар от летателен апарат, части от него или товара му”, буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, 
"Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване", “Свличане и 
срутване на земни пластове”, "Измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, 
канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди", “Удар от превозно 
средство или животно”, "Злоумишлени действия на трети лица", “Земетресение”, “Всяко счупване 
на трайно монтирани стъкла” с лимит 20 000лв., “Щети от стачки, бунтове и граждански вълнения” 
и "Разноски за разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие". За 
активите посочени в Приложение №2 и Приложение №3 се включва допълнително и покрит риск 
„Късо съединение и токов удар” и допълнително покрит риск „Кражба чрез взлом или грабеж”.

4, Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.



5. Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.

6. Приемаме застрахователната сума (застрахователната стойност) определена от Възложителя 
за застрахованите обекти, като възстановителна стойност към момента на сключване на 
застраховката. Същата е посочена в Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 от 
документацията за участие в процедурата.

7. Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса за 
застраховането. Предвиждаме самоучастие по реда на чл. 374 от Кодекса за застраховането в размер 
до 1 % за риска „Земетресение”.

8. Запознати сме с мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития.

9. Съгласни сме плащанията на застрахователната премия да бъдат извършени от Възложителя 
на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния 
договор. Плащанията ще се извършват в български лева по обявена от нас банкова сметка, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

10. Застрахователните обезщетения ще се изплащат на Възложителя в срока, посочен в общите 
ни условия /Общи условия на застрахователя/, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер,

11. Съгласни сме взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск да се определят съгласно Кодекса 
за застраховането и Общите условия на застрахователя.

12. Прилагаме Общите условия на застрахователя, които съставляват неразделна част от 
настоящата оферта

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 5.2
/по втора обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул. “Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „ Света София” ЕАД за срок от една година”

'Л  ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: __________________________________________________
/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ ЕИК: __________________________________________________

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: __________________________________________________
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ЛАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, при условията описани в обявата и 
приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагаме да застраховаме задължителната професионална отговорност на медицинския 
персонал, съгласно приложен от Възложителя списък - Приложение №4 в документацията за 
участие и професионалната отговорност на лечебното заведение.

3. Застраховката ще покрива следните рискове: покриване на регламентираната в действащото 
законодателство отговорност на застрахования за обезщетения на вреди, настъпили вследствие на 
виновно неизпълнение на неговите професионални задължения - всички суми, ненадхвърлящи 
договорените лимити на обезщетение, за които застрахованият бъде законово задължен да заплати 
като компенсация за телесно увреждане (вкл. Трайна загуба на работоспособност) или смърт, 
причинени на пациентки) при упражняване на медицинска професия. Застрахователно събитие се 
счита за настъпило в срока на действие на застраховката, когато претенцията за обезщетение е 
предявена срещу застрахования или застрахователя за пръв път писмено през срока на действие на 
застраховката, при условие, че грешката или пропускът, довели до причиняването на вредите, са 
допуснати след вписаната в полицата ретроактивна дата 20.06.2016г. Ще осигурим обезщетяване на 
застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на 
застрахователя, като уговорените в полицата лимити ще включват и разноските по уреждането на 
исковете.

4. Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

5. Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.



6. Приемаме застрахователната сума (лимит на отговорност) определена от Възложителя за 
застрахованите обекти. Същата е посочена в Приложение №4 от документацията за участие в 
процедурата.

7. Застрахователното обезщетение ще се изплаща при условията и по реда на чл. 108 от Кодекса 
за застраховането. Предвиждаме самоучастие на застрахования - 10% от размера на всяко 
обезщетение, но не повече от 20 000,00 лв.

8. Запознати сме с мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития.

9. Съгласни сме плащанията на застрахователната премия да бъдат извършени от Възложителя 
на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния 
договор. Плащанията ще се извършват в български лева по обявена от нас банкова сметка, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

10. Застрахователните обезщетения ще се изплащат на Възложителя в срока, посочен в общите 
ни условия /Общи условия на застрахователя/, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.

11. Съгласни сме взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск да се определят съгласно Кодекса 
за застраховането и Общите условия на застрахователя.

12. Прилагаме Общите условия на застрахователя, които съставляват неразделна част от 
настоящата оферта.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 5.3
/по трета обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за  
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: 

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ЛАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, при условията описани в обявата и 
приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагаме да застраховаме по застраховка злополука на лекари и медицински персонал при 
или по повод на изпълнение на служебните им задължения, съгласно приложен от Възложителя 
списък - Приложение №5 в документацията за участие.

3. Застраховката ще покрива следните рискове: Смърт вследствие на трудова злополука, 
Трайна нетрудоспособност вследствие на трудова злополука, Временна нетрудоспособност 
вследствие на трудова злополука, Медицински разходи вследствие на трудова злополука

4. Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

5. Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.

6. Приемаме застрахователната сума (лимит на отговорност) определена от Възложителя за 
застрахованите обекти. Същата е посочена в Приложение №5 от документацията за участие в 
процедурата.

7. Застрахователното обезщетение ще се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. Не предвиждаме самоучастие по реда на чл. 374 от Кодекса за застраховането.

8. Запознати сме с мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития.

9. Съгласни сме плащанията на застрахователната премия да бъдат извършени от Възложителя 
на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния 
договор. Плащанията ще се извършват в български лева по обявена от нас банкова сметка, като



първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

10. Застрахователните обезщетения ще се изплащат на Възложителя в срока, посочен в общите 
ни условия /Общи условия на застрахователя/, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.

11. Съгласни сме взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск да се определят съгласно Кодекса 
за застраховането и Общите условия на застрахователя.

12. Прилагаме Общите условия на застрахователя, които съставляват неразделна част от 
настоящата оферта.

А

Дата: 
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 5.4
/по четвърта обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул. "Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ„ Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: 

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, при условията описани в обявата и 
приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагаме да застраховаме за Обща гражданска отговорност юридическото лице -  
ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД.

3. Застраховката ще покрива следните рискове: ще покрием в рамките на договорените лимити 
на отговорност всички суми, които застрахования бъде задължен да заплати въз основа на закона и 
на основание претенции на трети лица, като компенсация за застрахователно събитие - телесни 
увреждания, вкл. смърт, заболяване или загуба на трудоспособност, и/или материални вреди; 
всички съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на претенциите за вреди, причинени при 
осъществяване на обичайната дейност на ПСАГБАЛ «Света София» ЕАД.

4. Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

5. Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 20.06.2018г. и край 24.00 часа на 19.06.2019г.

6. Приемаме застрахователната сума (лимит на отговорност) определена от Възложителя. 
Същата е посочена в Приложение №6 от документацията за участие в процедурата.

7. Застрахователното обезщетение ще се изплаща при условията и по реда на чл.108 от Кодекса 
за застраховането. Не предвиждаме самоучастие на застрахования по реда на чл. 374 от Кодекса за 
застраховането.

8. Запознати сме с мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития.

9. Съгласни сме плащанията на застрахователната премия да бъдат извършени от Възложителя 
на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния



договор. Плащанията ще се извършват в български лева по обявена от нас банкова сметка, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

10. Застрахователните обезщетения ще се изплащат на Възложителя в срока, посочен в общите 
ни условия /Общи условия на застрахователя/, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.

11. Съгласни сме взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск да се определят съгласно Кодекса 
за застраховането и Общите условия на застрахователя.

12. Прилагаме Общите условия на застрахователя, които съставляват неразделна част от 
настоящата оферта.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 5.5
/по пета обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Г р.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година99

^  ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: _________________________________________
/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК:

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: __________________________________________________
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, при условията описани в обявата и 
приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагаме да застраховаме с „Пълно автокаско” моторни превозни средства снабдени със 
собствен двигател за придвижване, регистрирани по установения ред, съгласно приложен от

' ’ Възложителя списък - Приложение №7 в документацията за участие.
3. Застраховката ще покрива следните рискове: пълна загуба или частична вреда на 

застрахованото МПС, причинени от Пожар, вкл. експлозия, палеж, взривяване; Природни бедствия 
от буря, ураган, удар от мълния, градушка, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, 
падащи предмети, дървета и клони; тежест при естествено натрупване на сняг, падане на ледени 
късове или снежни маси; ПТП; Увреждане на МПС при паркирано състояние от друго превозно 
средство, падащи предмети от сгради, летателни апарати или части от тях, животни; Злоумишлени 
действия на трети лица, вкл. надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали, 
счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, огледала за обратно виждане, срязване или 
пробиване на гуми; Кражба или грабеж на МПС, кражба и грабеж на допълнително монтирано 
оборудване в салона, противозаконно отнемане на МПС. Ще осгурим автоасистанс за 
застрахованото МПС на територията на Република България.

4. Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България.

5. Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 
часа на 13.02.2019г. и край 24.00 часа на 12.02.2020г.

6. Приемаме застрахователната сума (застрахователна стойност) определена от Възложителя за 
застрахования обект, като възстановителна стойност към момента на сключване на застраховката. 
Същата е посочена в Приложение №7 от документацията за участие в процедурата.



7. Застрахователното обезщетение ще се изплаща при условията и по реда на члЛ 08 от Кодекса 
за застраховането. Не предвиждаме самоучастие на застрахования по реда на чл. 374 от Кодекса за 
застраховането.

8. Запознати сме с мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития.

9. Съгласни сме плащанията на застрахователната премия да бъдат извършени от Възложителя 
на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния 
договор. Плащанията ще се извършват в български лева по обявена от нас банкова сметка, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

10. Застрахователните обезщетения ще се изплащат на Възложителя в срока, посочен в общите 
ни условия /Общи условия на застрахователя/, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.

11. Съгласни сме взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск да се определят съгласно Кодекса 
за застраховането и Общите условия на застрахователя.

12. Прилагаме Общите условия на застрахователя, които съставляват неразделна част от 
настоящата оферта.

П

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:

п



Образец № 5.6
/по шеста обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.’’Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

П \ ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: 

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ЛАМИ И  ГОСПОДА*

Заявяваме нашето желание за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, при условията описани в обявата и 
приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагаме да застраховаме Задължителна гражданска отговорност на автомобилистите, 
^  съгласно приложен от Възложителя списък - Приложение №8 в документацията за участие.

3. Застраховката ще покрива следните рискове: Покрива се отговорността на застрахования за 
причинените от него на трети лица вреди вследствие на притежаването или използването на 
моторно превозно средство.

4. Териториална валидност на застраховката - Застрахователната защита е на територията на 
Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Андора, 
Сърбия и Швейцария. Ще издадем Сертификат Зелена карта.

5. Срок на застраховката - застраховката ще се сключва за срок от 1 (една) година с начало, 
както следва:

- Раф 977 с рег.№ СА2243АМ - начална дата 11. 12.2018г., крайна дата 10.12.2019г.
- Шкода Фабия с рег.№ СА 4031ХВ -  начална дата 13.02.2019г, крайна дата 12.02.2020г.

6. Приемаме следните лимити на отговорност:
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт -
10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
- за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на
увредените лица.

7. Застрахователното обезщетение ще се изплаща при условията и по реда на чл. 108 от Кодекса 
за застраховането. Не предвиждаме самоучастие по реда на чл. 374 от Кодекса за застраховането.

8. Запознати сме с мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от настъпване на 
застрахователни събития.



9. Съгласни сме плащанията на застрахователната премия да бъдат извършени от Възложителя 
на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за едногодишен срок на застрахователния 
договор. Плащанията ще се извършват в български лева по обявена от нас банкова сметка, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

10. Застрахователните обезщетения ще се изплащат на Възложителя в срока, посочен в общите 
ни условия /Общи условия на застрахователя/, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер.

11. Съгласни сме взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск да се определят съгласно Кодекса 
за застраховането и Общите условия на застрахователя.

12. Прилагаме Общите условия на застрахователя, които съставляват неразделна част от 
настоящата оферта.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 6Л
/по първа обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.’’Михалаки Ташев” 2

ДЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ПО ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК:
/наименование на участника/

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” заявяваме следното:

1. Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в документацията за участие за 
първа обособена позиция, съгласно представеното от нас техническо предложение и при следните 
ценови условия:

Приложение №1
СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Сградния комплекс на ПСАГБАЛ „Света София 
гр.София, ул.Михалаки Ташев №2

Приложение № 2

СПИСЪК НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

02141943 ПП ГЕОКОН ЗА ГРАФИЦИ 1 460,60
02141944 ГГПАРХИМЕД 1 927,47
02141945 МОДУЛ ПП ГАМА 1 104,93
20410001 БРОИТЕЛНА КАМЕРА НА МАКЛЕР 613,80



20410005 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 20 350,99 I
20410006 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 20 350,99
20410007 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 20 350,99
20410008 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 20 350,99
20410009 ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР 20 350,99
20410010 ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР 4 042,37
20410011 ЕКГ КАРДИОДИТ АТ-102 КОМПЛЕКТ 2 091,00
20410012 ДИХ. ТРАНСПОРТЕН А-Т ОКСИЛОГ 778,04
20410013 АСПИРИРАЩО У-ВО С ПРИНАДЛЕЖНОС 900,21
20410014 МИКРОСКОП LEICA DM 500 4 ОБ. 2 172,74
20410015 ПЕДАЛ ДВУСТЪПАЛЕН ЗА ERBE VTO 1 582,35
20410016 ЦИФРОВ МИКРОСКОП АМ7023В 422,37
20410017 С 02 ИНКУБАТОР МСО-18АС 7 195,50
20410018 ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР - 3 БР. 4 299,75
20410019 ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ MEDISON 15 419,25
20410020 ВИДЕО-ПРИНТЕР SONY UP-895 512,63
20410021 ВИДЕО-ПРИНТЕР MITSUBISHI P-91 409,87
20410022 ПУЛСОВ ОКСИМЕТЪР NELLCOR N-560 945,00
20412776 ФЕТАЛЕН МОНИТОР ВТ-300 BISTOP 136,62
20412813 АПАРАТ SURGILEC МС 3 1 984,50
20412823 ХИРУРГИЧЕСКИ АСПИРАТОР 210,60
20412825 Транс. Инкуб. S/N20021217901 2 074,00
20412826 ПУЛС ОКСИМЕТЪР RAD 5 MASIMO 323,00
20412827 НЕОНАТАЛЕН ТРАНСП. ВЕНТИЛАТОР 1 885,17
20412828 РАНИМАЦ. МАСИЧКА BABYTHERM8000 1 615,00
20412839 БИПОЛЯРНА ВЪТР. ПРИСТАВКА ROBI 254,11
20412840 РАБОТЕН ИНСТР. ЗА ROBI ЩИПКА 254,12
20412849 ВИДЕОПРИНТЕР SONY 375,00
20412850 ДЕФИБРИЛАТОР PHYSIO 1 394,87
20412871 ПРОЛАЙН ПЛЮС СТАРТЕР КИТ 255,60
20412873 РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ 315,00
20412874 РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ 315,00
20412875 УЗ АПАРАТ MEDISON-ACCUVIX V 20 41 925,93
20412877 ВИДЕОПРИНТЕР SONY-ИЗЛИШЪК 315,00
20412878 КУВЬОЗ - MEDEPREMA 315,00
20412879 УЗ АПАРАТ SONEO 315,00
20412880 МОБ .УРЕДБА ЗА ГРАФИИ POLIMOBIL 14 850,00
20412882 КОЛПОСКОП MOLLER WEBER-ИЗЛИШЪК 315,00
20412883 ЕХО АПАРАТ FUKUDA 315,00
20412886 КУВИОЗ DRAGER W732Q 315,00
20412888 ПУЛС ОКСИМЕНТЪР NELLCOR 315,00
20412889 ПУЛС ОКСИМЕТЪР NELLCOR 315,00
20412890 ПУЛС ОКСИМЕТЪР NELLCOR 315,00
20412891 ПУЛС ОКСИМЕТЪР NELLCOR 315,00
20412892 ПУЛС ОКСИМЕТЪР MASIMO RAD-8 640,19
20412893 ПУЛС ОКСИМЕТЪР MASIMO RAD-8 640,18
20412894 БИЛИМЕТЪР DRAGER JM 103 3 108,00
20412896 ИНТЕНЗИВЕН ИНК .ISOLETTE С 2000 315,00
20412897 ФОТОЛАМПА MEDIPREMA 315,00
20412898 УТЕРОС МАНИПУЛАТОР-VALCHEV VUM 315,00
20413056 ЦЕНТРОФУГА SCANSREED 416 2743,50
20413059 ИНКУБАТОР С 02 -ОБЩИНА 3534,00
20413060 ИНКУБАТОР HERATHERMIGS60 1 453,50
20413061 Инструменти към лапароскопски апарат Ив.ном20412519 8 930,84
20413062 Монитор Smart 3 2 887,45
20413063 Монитор Smart 3 2 887,45
20413064 Монитор Smart 3 2 887,45
20413065 Лазарен трансдюсер Chison L700 1 610,40



20413066 Пазарен трансдюсер Chison L700 1 293,60
20413067 Видеоколпоскоп COLPRO със софтуер и дисплей 5 818,50
20413068 Биопсична щипка SEIDL BIOPSY FORCEPS 806,52
20413069 Фетален монитор CONTEC CMS 8000G 978,75
20413070 Фетален монитор CONTEC CMS 8000G 978,75
20413071 Фетален монитор CONTEC CMS 8000G 978,75

20413072
АПАРАТ ЗА ОТОАКУСТИЧЕН СКРИНИНГ ERO SCAN С 
ПРИНТЕР-1БР.+ УШНИ НАКР.7ММ И 9ММ - 2БР. 4 272,68

20413073 ОСВЕТЕНА ВАНА ЗА РАЗПЪВАНЕ НА СРЕЗИ ХН1003 650,13

20413074
ОБЕМЕН АБ ДОМИНА ЛЕН ТРАНСДЮСЕР ЗА
ACCUVIX20 13 475,13

20413075
ПОРТАТИВЕН АПАРАТ ОАЕ ТЕСТЕР ЗА НОВОРОДЕНИ 
ЗА РАНЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ 3 348,75

20413076
ТРАНСПОРТЕН ИНКУБАТОР BABY POD П И 
АКСЕСОАРИ 9 090,26

20413077 Инфузионна помпа модел SEP 1 OS PLUS 2 835,00
20413078 Инфузионна помпа модел SEP 10S PLUS 1417,50
20413079 Инфузионна помпа модел SEP 10S PLUS 1 417,50
20413083 ПРИНТЕР SONY UP-897 АНАЛОГОВ 2 705,80
20413084 ТЕРМО ПРИНТЕР SONY UP-897SYN 2 738,40
20413085 Топла плоча РС810 1 186,32
20413086 БИПОЛЯРЕН ДИСЕКТОР KELLY ф 5мм 1 657,39
20413087 ГАЗОВ МОДУЛ SCIO O X IС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 6 450,00
20413088 ФЕТАЛЕН МОНИТОР JPD-300P 7.4" 1 639,95
20413089 ФЕТАЛЕН МОНИТОР ЛЮ-300Р 7.4" 1 639,95
20413090 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ FABIUS PLUS 16 293,40

20413091
РЕАНИМАЦИОННА МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ МОДЕЛ 
FABIE ДАРЕНИЕ ОТ БЧК 18 270,54

20413092 МОНИТОР 19" СЪС СТОЙКА ЗА МОНИТОР 6 474,55

20413093
ROBI БИПОЛЯРЕН ИНСЪРТ ПО 
KELLY+ДРЪЖКА+КАБЕЛ 1 462,48

20413094 ЛАМПА XENON 175W 1311,41
20413095 РЕАНИМАЦИОННА МАСА BABYTHERM 8010 12 015,00

20413096
СКАНИРАЩА ГЛАВА ЗА АБДОМ.ТРАНСДЮСЕР - КЪМ 
НОМЕР 2041 2363 5 508,00

20413097
СКАНИРАЩА ГЛАВА ЗА ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР 
КЪМ НОМЕР 2041 2883 5 508,00

20413098
ХАР Д ДИСК HDD И СОФТУЕР ЗА ЕХОГРАФ MEDISON 
КЪМ НОМЕР 2041 0019 5 304,00

20413099 ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ USS-SAR7 6 541,66
20413100 МОТОР ЗА МОРСЕЛАТОР 3 035,45
20413101 ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS ВТ 350 2 550,00
20413102 ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS ВТ 350 2 550,00
20413103 ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS ВТ 350 2 550,00
20413104 ВОЛУМЕТРИЧНА ИНФУЗИОННА ПОМПА ARGUS 707 V 2 572,50
20413105 ПЕРФУЗОР ARGUS 606 SF601 100 2 793,00
20413106 БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР А15 8 802,00

20413107
ПОМПА АСПИРА1ЩОНЙА ATMOS С 161-SN 050021712- 
137119-2017-01 1 188,00

20413108
ПОМПА АСПИРАВДОННА ATMOS С 161-SN 050020105- 
135328-2016-07 858,00

20413109
ПОМПА АСПИРАЦИОННА ATMOS С 161-SN 050019825- 
135202-2016-07 858,00

20413110 ЦЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000 6 630,00
20413111 ПОМПА ИНФУЗИОННА МОДЕЛ SEP 10S PLUS 1 287,00
20413112 БЛЕКТРОНОЖ VIO 100С 6 474,00
20413113 ПУЛСОКСИМЕТЪР CMS70A ЗА ВЪЗРАСТНИ 861,99
20413114 ПУЛСОКСИМЕТЪР CMS70A НЕОНАТАЛЕН 916,70



20413115 ПУЛСОКСИМЕТЪР CMS70A НЕОНАТАЛЕН 916,70
20413116 ПУЛСОКСИМЕТЪР CMS70A НЕОНАТАЛЕН 916,70
20413117 ДИГИТАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ USS SAR7 V3.0 25 796,63

20413118
ЦИГИТАЛИЗИРАНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА UF- 
870AG 20 163,00

20413119 ROBI БИПОЛЯРЕН ИНСЪРТ ПО KELLY 1 059,91
20413120 ROBI БИПОЛЯРЕН ИНСЪРТ ПО KELLY 1 059,92

20413121

ТРАНСКУТАНЕН АПАРАТ ЗА НЕИНВАЗИВНО 
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВЕН БИЛИРУБИН - ДАРЕНИЕ 
БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА 15 166,71

20413122 ИНФУЗИОННА ПОМПА TECHNIC I 2 632,50

20413123
МОНИТОР ЗА ОСН. ЖИЗНЕНИ ФУНКЦИИ С 
ПУЛСОКСИМЕТЪР 2 030,00

20413124 ДИГИТАЛНА ПРЕНОСИМА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА 2 047,50
20420001 ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ 4 762,95
20420002 ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ 4 762,95
20420003 ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ 4 762,95
20420004 КОЛИЧКА ERBE UNIVERSAL-1 ЧЕКМ. 5 702,85
20422728 КЛАМПА BABCOCK 104,76
20422729 КЛАМПА BABCOCK 104,76
20422758 У-ВО ОПАКОВЪЧНО ЗА СТЕРИЛИЗАЦИ 562,50
20422761 НОЖИЦА HIQ Меценбаум 381,53
20422762 НОЖИЦА HIQ Меценбаум 381,53
20422763 НОЖИЦА HIQ Меценбаум 381,53
20422778 МОДУЛ АСПИРАЦИОНЕН ZV 2 2 177,50
20422786 Мини VIDAS 12 Монитор 2 595,79
20422788 ДОЗИМЕТЪР VacuDAP Compact 1 438,80
20422800 КЛИМАТИК MIDEA DC MSR-18HRDN 806,80
20422804 ДОЗИМЕТЪР VACUDAP FLUORO 2 180,48
20422812 С-МА ЗА КРЪВНО-ГРУПОВО ТИП. 5 240,00
20422816 КЛИМАТИК MIDEA 9 537,99
20422817 КЛИМАТИК MEDEA 12 537,99
20422818 КЛИМАТИК MEDEA 12 537,99
20422819 КЛИМАТИК MI DEA 18 537,99
20422820 КЛИМАТИК MIDEA 18 537,99
20422821 КЛИМАТИК MIDEA 9 529,90
20422858 Анализатор кръвно газов Stat 5 872,65
20422864 ЛАМПА КОКИЧЕ-ИЗЛИШЪК 535,50
20422876 ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ-ИЗЛИШЪК 535,50
20422886 ВАКУУМ ПОМПА 3 261,70
20422887 ММАНИПУЛАЦИОННА С Р-Р 2000/3000/600 947,21
20422888 ДЕСТИЛАТОР ЗА ВОДА 1 125,43
20422889 КЛИМАТИК MIDEA MS12FU-18HRFN1 1 450,36
20422890 КЛИМАТИК МШЕА MS 12FU-18HRFN1 I 207,03

20422891
ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С ДЪЛЖИНА 150
СМ 3 818,75

20422892
ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С ДЪЛЖИНА 150
СМ 3 818,75

20422893
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 320СМ 6 697,50

20422894
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 320СМ 6 697,50

20422895
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 500СМ 7 637,50

20422896
СДВОЕН ПАНЕЛ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С 
ДЪЛЖИНА 500СМ 7 637,50

20422897 СУХ СТЕРИЛИЗАТОР 14 311,50
20422898 НЕОНАТАЛЕН АПАРАТ ЗА НЕИНВАЗИВНА 53 051,25



РЕСПИРАТОРНА ПОДДРЪЖКА
20422899 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422900 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422901 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422902 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422903 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422904 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422905 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422906 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422907 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422908 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422909 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422910 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422911 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422912 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422913 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422914 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422915 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ I 645*00
20422916 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422917 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422918 МОБИЛНО ЛЕГЛО ЗА НОВОРОДЕНИ 1 645,00
20422919 МАШИНА ЗА ИЗМИВАНЕ НА БЕБЕШКИ ШИШЕТА 1 468,75
20430785 КАМЕРА ХЛАДИЛНА 1 775,83
20432765 ВЪНШЕН ШАФТ-РОТАЦИОНЕН 416,91
20432784 ФРИЗЕР LIEBHERR GTL 6105 429,67
20432787 С-ма за медиц. газове 3 629,22
20432799 ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА 5 951,80
20432807 КЛИМАТ. ИНСТАЛ. ЕМБРИОН. Л-Я 11 678,80
20432822 L1BHER хладилна витрина 545,21
20432824 СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ 19 717,29
20432865 АВТ.УРИНЕН АНАЛИЗ. COMBI SCAN 4 068,00
20432866 ПАРОВ ГЕНЕРАТОР ЗА СТЕРИЛИЗАЦИ 27 822,45
20432867 ВИНТОВ КОМПРЕСОР 7 133,10
20432868 ЕЛ.ТАБЛО С АВТОМАТИКА ЗА ВАКУМ ПОМПА 4 110,59

20432869
СТЕЛАЖ ЗА КОНТЕЙНЕРИ И БАРАБАНИ С 5БР. 
РАФТОВЕ ОТ СТОМАНА 2 187,72

20432870 СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ 1 283,08

20432871
МЕТАЛНА КОЗИРКА КЪМ ВХОДНО ПРОСТРАНСТО НА 
ПСАГБАЛ 4 429,00

20432872 ПАНЕЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ L-900mm 941,60
20432873 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 5 499,46
20432874 РАЗГОВОРЕН МОДУЛ ЗА СТЕНА 9 120,00
20432875 СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП 5 957,78
20432876 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 3 И 4 ЕТАЖ 14 981,77
20442873 КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА-МОНИТОР 22LG22MP48D-P 1 131,00
20442874 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 760,70
20442875 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 686,76
20442876 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 686,76
20442877 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 739,86
20442878 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 810,66
20442879 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 713,92
20442880 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 741,08
20442881 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 741,08
20442882 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 882,57
20442883 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 882,57
20442884 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 882,57
20442885 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 910,78
20443068 СЪРВЪР HP DL3 80 G9 65,71



20443069 ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ 40,,FHD +  СОФТУЕР 15,68
20443070 ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕИ 40"FHD + СОФТУЕР 15,68
20443071 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS Н 81M-D/1150 9,78
20443072 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS H81M-D/1150 9,78

20443073
НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР КЛАС А С ОПЕРАЦИОННА 
СИСТЕМА 384,09

20443074
НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР КЛАС Б С ОПЕРАЦИОННА 
СИСТЕМА 313,52

20443075 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО У-ВО Fujitsu ScanSnap iX500 592,90
20443076 КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ IMPROMAT 948,00

20512170
РАФ ЛАТВИЯ 977 - СА 2243 АМ - СПЕЦИАЛИЗАРАН 
АВТОМОБИЛ 352,50

20612754 ХЛАДИЛНА ВИТРИНА FKU 1612 18,28
20612794 ШКАФ С 4 ПРЕГРАДИ 639,20
20612795 ШКАВ С МИВКА 451,20
20612796 ШКАФ С МИВКА 540,50
20612797 СТЕЛАЖ 2000/2300/500 439,45
20612809 КЛИМАТИК MIDEA MSR-09HRN1 316,26
20612814 ШКАФ 900/500/965 251,10
20612837 КЛИМАТИК MIDEA MSR-09-HRNI 349,05
20612838 КЛИМАТИК MJDEA MSR-09HRN1 324,05
20612844 РАБОТНА МАСА С ПЛОТ 331,20
20612845 РАБОТНА МАСА С ПЛОТ 331,20
20612847 ПЛОТ ПОЛИПРОПИЛЕН 431,31
20612854 КЛИМАТИК NIPON ASW Н 12A4-EJ 344,00
20612862 СТОЛ NS ORION STEEL CHROME 420,15

20612863
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ПАЦИЕНТИ 
ROLLBOARD 1 030,00

20612864 ПЛОТ HPL COMPACT 1 124,64

20612865
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
65/50/200 СМ 1 048,76

20612866
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
^5/50/200 СМ 1 048,76

20612867
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
65/50/200 СМ 1 048,76

20612868
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ
65/50/200 СМ 1 048,76

20612869
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ
65/50/200 СМ 1 048,76

20612870
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
65/50/200 СМ 1 048,76

20612871
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
65/50/200 СМ 1 048,76

20612872
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
65/50/200 СМ 1 048,76

20612873
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ
65/50/200 СМ 1 048,76

20612874
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ
65/50/200 СМ 1 048,76

20612875
ШКАФ ГАРДЕРОБ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ С РАЗМЕРИ 
65/50/200 СМ 1 048,76

20612876
МАНИПУЛАЦИОННА РАБОТНА СТАНЦИЯ С РАЗМЕРИ 
430/143/205 СМ 23 816,50

20612877
МЕДИЦИНСКО БЮРО С НАДСТРОЙКА ЗА ДОКУМЕНТИ 
230/67/200 СМ 6 008,75

20612878 САКОДЪРЖАТЕЛ С КАПАК И ПЕДАЛ ТРИСЕКЦИОНЕН 1 409,70
20612879 ШКАФ МАНИПУЛАЦИОНЕН МОБИЛЕН 6 500,35
20612880 ЛАМПА ЗА ПРЕГЛЕДИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 1 748,00



20612881
РАБОТНА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 229/70/200 СМ 10.815,75

20612882
РАБОТНА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 229/70/200 СМ 10 815,75

20612883
РАБОТНА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 229/70/200 СМ 10 815,75

20612884
МАНИПУЛАЦИОННА СТАНЦИЯ С РАЗМЕРИ 189/46/89 
СМ 7 429,00

20612885
СЕСТРИНСКИ РАБОТЕН ПОСТ С РАЗМЕРИ 375/106/82 
СМ 4 960,35

20612886
МАНИПУЛАЦИОННА СТАНЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 244/67/89 СМ 7 756,75

20612887
МАНИПУЛАЦИОННА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 138/67/89 СМ 4 533,85

20612888
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 2 949,75

20612889
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 2 949,75

20612890
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И  
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 2 949,75

20612891
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 2 949,75

20612892
УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА И 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ UVC ЛЪЧИ 2 949,75

20612893
САКО ДЪРЖАТЕЛ С КАПАК И ПЕДАЛ ДВУ СЕКЦИОНЕН 
- ЗА КАЛЦУНИ 1 037,85

20612894
САКОДЪРЖАТЕЛ С КАПАК И ПЕДАЛ ДВУСЕКЦИОНЕН 
-З А  КАЛЦУНИ 1 037,85

20612895
[ПИПНА СИСТЕМА ОТ ДВЕ ЛИНИИ ЗА ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ОБЩА ДЪЛЖИНА 12 М 1 638,75

20612896
МЕДИЦИНСКА РАБОТЕН ПОСТ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 130/70/82 СМ 3 565,00

20612897
МЕДИЦИНСКА РАБОТЕН ПОСТ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 212/70/82 СМ 4 772,50

20612898
МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ШКАФОВЕ С 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 132/46/205 7 797,00

20612899
МЕДИЦИНСКО БЮРО С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
120/70/75 СМ 2 127,50

20612900
МЕДИЦИНСКО БЮРО С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
120/70/75 СМ 2 127,50

20612901
МЕДИЦИНСКО БЮРО С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
1.30/70/75 СМ 1 035,00

20612902
РАБОТНА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 150/60/90 
СМ 1 868,75

20612903
РАБОТНА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 135/60/90 
СМ 1 725,00

20612904
РАБОТНА СТАНЦИЯ С ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 80/60/90 
СМ I 1 581,25

20612905 МЕДИЦИНСКИ ШКАФ С 4 ОТДЕЛЕНИЯ 1 437,50
20612906 МЕДИЦИНСКИ ШКАФ С 4 ОТДЕЛЕНИЯ 1 437,50
20612907 ДИВАН ТРИМЕСТЕН, ТАПИЦИРАН С ЕКО КОЖА 2 300,00
20612908 ДИВАН ТРИМЕСТЕН, ТАПИЦИРАН С ЕКО КОЖА 2 300,00
20612909 ДИВАН ТРИМЕСТЕН, ТАПИЦИРАН С ЕКО КОЖА 2 300,00

20612910
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 75/60/120 СМ 1 437,50

20612911 1
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 50/40/200 СМ 948,75

20612912
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 50/40/200 СМ 948,75 ----------------------_



20612913
МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ С ГАБАРИТНИ 
РАЗМЕРИ 50/40/200 СМ 948,75

20612914 РАБОТНА СТАНЦИЯ С ВГРАДЕНА МИВКА 7 187,50
20612915 АУСГУС 2 185,00
20900001 НЕОНАТОЛОГИЧНО ЛЕГЛО 15 974,34
20900002 ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ 51 149,44
20900003 МЕХАНИЧНИ БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА-З 0БР 53 082,74
20912198 Паркингова настилка 838,19
20912764 Охранителни решетки и врата 401,10
20912768 ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ GOLEM 6 ESP 2 684,59
20912775 СЕЙФ МОК-90 -061КМ 265,85
20912777 ВИДЕО ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА 316,92
20912790 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101A 344,25
20912791 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101A 344,25
20912792 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101А 344,27
20912806 МЕХАН. ЛЕГЛО + ДЮШЕК SY2101A 344,25
20912829 Ме х а н и ч н о  л е г л о  s y 2 io ia 359,57
20912830 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 359,57
20912831 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 359,57
20912832 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101А 359,57
20912833 МЕХАНИЧНО ЛЕГЛО SY2101A 359,60
20912836 ЛАБОРАТОРЕН ТЕРМОСТАТ MLT-40 580,00
20912841 РОДИЛНО ЛЕГЛО GOLEM 4 627,20
20912842 РОДИЛНО ЛЕГЛО GOLEM 4 627,20
20912843 РОДИЛНО ЛЕГЛО GOLEM 4 627,20
20912846 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА КОЛИЧКА 1 910,40
20912848 ВГРАДЕНИ КОРИТА 315,90
20912857 ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА 730,78
20912863 TV CAMERA СЪС ЗАПИСВ. У-ТВО 315,69
20912867 КЛИМАТИК MIDEA MSR-09HRNA-R-17 314,39
20912868 КЛИМАТИК MIDEA MSR-12-HEN1 416,14
20912869 КЛИМАТИК MIDEA MFE-60ARN1 1 506,88
20912870 КЛИМАТИК MIDEA MSR-12-HRN1 318,86
20912884 НЕГАТИВОСКОП-ИЗ ЛИШЪК 399,00

Приложение №3

СПИСЪК НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ПОЛЗВАТЕЛ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

I  - .................................. - S

'

' ' . Д311
ЗАМРАЗИТЕЛ ЗА ПРОГРАМНО ЗАМРАЗЯВАНЕ 
Модел: Кгуо 360-1.7, Сер. № 26624

40 800,00

ДИГИТАЛНА СИС-МА:
Модел: AGFA CR35-X PRUFER 26 ADC -  PLATZ 16/4192 + ПРИНТЕР 
Модел: DRY STAR АХ YS 5367/100

200 176,06

ЦЯЛОСТНА С-МА ЗА ИНВИТРО МАНИПУЛАЦИИ 
Модел: Integra Ti, Cep. № 00792

107 520,00

ЛАМИНАРЕН БОКС IVF
Модел: Mars IVF Clas 2-1200, Cep. Ш 009110086

80 280,00

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ
Марка: Dreger; Модел: Fabius Tiro; Фабричен номер: ARYJ0004, SW 
версия: 3.11

100 837,00

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ
Марка: Dreger; Модел: Fabius Tiro; Фабричен номер: ARYJ0005, SW 
версия: 3.11

100 837,00



НЕОНАТАТОЛОГЕН РЕСПИРАТОР
Марка: Dreger; Модел: Baybilog 8000 Plus; Фабричен номер: REF
8409200-45
SNARYH-0090

85 339,00

ЕХОГРАФ СТ MAIN UNIT DC-N3 с Трансдюсери 1 бр., Фабричен 
номер: 6D-51002878

25 371,00

ЕХОГРАФ СТ MAIN UNIT DC-N3 - 2 бр. Трансдюсери, Фабричен 
номер: 6D-51002877

34 371,00

Анестезиологичен апарат FABIUS PLUS, Фабричен номер: ASHA - 0168 69 960,00

2. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката за първа обособена позиция е в
размер н а ...................... лева без ДЗП /Посочва се сбора от застрахователната премия в лв без
вкл.ДЗП по всички обекти включени в Приложение M l, Приложение M2 и Приложение M3/ 
или............лева с включен ДЗП.

3. Предложените от нас застрахователни премии са определени при пълно съответствие с 
изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи 
необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

4. Посочените в офертата застрахователни премии са окончателни и не подлежат на промяна за 
срока на действие на договора.

5. При възникване на заявен от Възложителя застрахователен интерес за новопридобити обекти, 
ще застраховаме същите, като стойността /премията/ на всеки добавък към застрахователната 
полица ще се определя на база застрахователната стойност/ застрахователен лимит за съответния 
нов обект и ценообразуващите елементи и методология, както следва:

/посочват се методите и ценообразуващите елементи за формиране на застрахователната премия/

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 6.2
/по втора обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ПО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

О  БУЛСТАТ/ ЕИ К :_____________
/наименование на участника/

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: ^Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”, заявяваме следното:

1. Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в документацията за участие за 
втора обособена позиция, съгласно представеното от нас техническо предложение и при следните 
ценови условия:

Приложение №4

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА ПОДЛЕЖАЩ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА

ИСКОВЕ КЪМ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Акушер-гинеколози, 
педиатри и анестезиолози 59 лица 500 000 2 000 000

Микробиолози и друг висш 
медицински персонал______ 32 лица 500 000 2 000 000

Медицински персонал и 
акушерки______________ 122 лица 500 000 2 000 000

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД,
4 гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, 500 000 

ЕИК 000689182
2 000 000



2. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката за втора обособена позиция е в
размер н а ...................... лева без ДЗП. IПосочва се сбора от годишните застрахователни премии
за всички лица включени в приложение №4, както и годишната застрахователна премия за 
юридическото лице/ или...............лева с вкл. ДЗП.

3. Предложените от нас застрахователни премии са определени при пълно съответствие с 
изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи 
необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

4. Посочените в офертата застрахователни премии са окончателни и не подлежат на промяна за 
срока на действие на договора.

5. При възникване на заявен от Възложителя застрахователен интерес за новопостъпили 
служители, ще застраховаме същите, като стойността /премията/ на всеки добавък към 
застрахователната полица ще се определя на база застрахователен лимит за съответния служител и 
ценообразуващите елементи и методология, както следва:

)/посочват се методите и ценообразуващите елементи за формиране на застрахователната премия/

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 6.3
/по трета обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Г р.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПЕНОВА ОФЕРТА
ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ Н А  ПОРЪЧКАТА  

ПО ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА  СЪБИРАНЕ Н А  ОФЕРТИ ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ ИА  
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София ” ЕАД за срок от една година”

^  ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА:_______________________________________________
/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ ЕИК:______________________________________________________ _ _

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:_____________________________________________________
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

О

След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти 
за възлагане на общ ествена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” заявяваме следното:

1. Предлагаме да  извършим предмета на поръчката посочен в документацията за участие за  
трета обособена позиция, съгласно представеното от нас техническо предлож ение и при следните 
ценови условия:

Приложение №5

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА ПОДЛЕЖАЩ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА

1

2

Лекари

Специалисти по медицински грижи

71 лица

142 лица

5 000

5 000

2. Предлаганата от нас общ а цена за изпълнение на поръчката за трета обособена позиция е в
размер н а .................. . лева без ДЗП . (Посочва се сбора от застрахователната премия в лв без
вкл.ДЗП за всички лица от отделните категории персонал/  и л и .................. лева с вкл. ДЗП.

3. Предложените от нас застрахователни премии са определени при пълно съответствие с 
изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи  
необходими за  изпълнението на предмета на поръчката.



4. П осочените в офертата застрахователни премии са окончателни и не подлежат на промяна за  
срока на действие на договора.

5. При възникване на заявен от Възложителя застрахователен интерес за  новопостъпили 
служители, ще застраховаме същите, като стойността /премията/ на всеки добавък към 
застрахователната полица щ е се определя на база застрахователен лимит за съответния служител и 
ценообразуващ ите елементи и методология, както следва:

/посочват се м етодите и  ценообразуващ ите елементи за формиране на застрахователната премия/

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
П одпис и печат:



Образец № 6.4
/по четвърта обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, у л.’’Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ПО ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите 
на ПСАГБАЛ. „Света София99 ЕАД за срок от една година99

о ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: _____
/наименование на участника/

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София99 ЕАД за срок от една година ” заявяваме следното:

1. Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в документацията за участие за 
четвърта, обособена позиция, съгласно представеното от нас техническо предложение и при 
следните ценови условия:

Приложение №6

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПОДЛЕЖАЩО НА ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА
ОТГОВОРНОСТ

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София, 1 
ул.Михалаки Ташев №2, ЕИК: 000689182 лв* 200 000 лв.

2. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката за четвърта обособена позиция е в
размер н а ...................... лева без ДЗП или.......................... лева с вкл.ДЗП.

3. Предложените от нас застрахователни премии са определени при пълно съответствие с 
изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи 
необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

4. Посочените в офертата застрахователни премии са окончателни и не подлежат на промяна за 
срока на действие на договора.



5. При възникване на заявен от Възложителя застрахователен интерес, свързан за  повиш аване 
застрахователния лимит на отговорност, ще застраховаме новият лимит, като стойността /премията/ 
на всеки добавък към застрахователната полица щ е се определя на база изисканият нов 
застрахователен лимит и ценообразуващ ите елементи и методология, както следва:

/посочват се м етодите и ценообразуващ ите елементи за формиране на застрахователната премия/

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:

о

п



Образец № 6.5
/по пета обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.“Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ПО ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА:_______________________________________________
/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ ЕИ К :____________________________________________________________

ПРЕДСТАВЛЯВАН О Т :_____________________________________________________
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година” заявяваме следното:

1. Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в документацията за участие за пета 
обособена позиция, съгласно представеното от нас техническо предложение и при следните ценови 

О  условия:
Приложение №7

МПС ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВКА "ПЪЛНО АВТОКАСКО

СА4031ХВ -  Шкода Фабия -  товарен автомобил, дизел, 
производство 2013г., 1598 куб, с м _____________ 9 000,00 лв.

2. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката за пета обособена позиция е в
размер н а ...................... лева без ДЗП или........................ лева с включен ДЗП.

3. Предложените от нас застрахователни премии са определени при пълно съответствие с 
изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи 
необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

4. Посочените в офертата застрахователни премии са окончателни и не подлежат на промяна за 
срока на действие на договора.



5, При възникване на заявен от Възложителя застрахователен интерес за новопридобиш  МПС, 
ще застраховаме същ ите, като стойността /премията/ на всеки добавък към застрахователната 
полица ще се определя на база застрахователната стойност за съответния нов обект и  
ценообразуващ ите елементи и методология, както следва:

/посочват се м етодите и  ценообразуващ ите елементи за формиране на застрахователната премия/

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
П одпис и печат:



Образец № 6.6
/по шеста обособена позиция/

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ПО ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ,
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА:_______________________ ,_______________________
/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ ЕИК:_____________________ ______________________________________

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:_______ ______________________________________________
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за  събиране на оферти 
за възлагане на общ ествена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги за 
нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една година”, заявяваме следното:

1. Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в документацията за участие за  
ш еста обособена позиция, съгласно представеното от нас техническо предлож ение и при следните 
ценови условия:

Приложение №8

МПС ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВКА "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА
АВТОМОБИЛИСТИТЕ"

СА2243АМ -  Раф 977 -  специален автомобил, бензин, производство 1989г., 2400 куб.см

СА4031ХВ -  Шкода Фабия -  товарен автомобил, дизел, производство 2013г., 1598 куб. см

2. Предлаганата от нас общ а цена за изпълнение на поръчката за ш еста обособена позиция е в
размер н а ............ .......... . лева без ДЗП . IПосочва се сбора от застрахователната премия в лв без
ДЗП по всички обекти включени в Приложение №81.

3 . П редложените от нас застрахователни премии са определени при пълно съответствие с 
изискванията посочени в документацията за участие, като в тях са включени всички разходи  
необходими за изпълнението на предмега на поръчката.



4, П осочените в офертата застрахователни премии са окончателни и не подлежат на промяна за  
срока на действие на договора.

5 .  При възникване на заявен от Възложителя застрахователен интерес за новопридобити МПС, 
щ е застраховаме същ ите, като стойността /премията/ на всеки добавък към застрахователната 
полица щ е се определя на база застрахователния лимит за  съответния нов обект и  
ценообразуващ ите елементи и методология, както следва:

/посочват се м етодите и ценообразуващ ите елементи за формиране на застрахователната премия/

Дата:
И ме и  фамилия: 

Длъжност: 
П одпис и печат:



ПРОЕКТО-ДОГОВОР 
СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ 

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ {попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, {дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг\, в [място на сключване на 
договора], между:

“ПСАГБАЛ Света София” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Михалаки 
Ташев"№ 2, ЕИК 000689182, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гергана Коларова, 
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ (ЗАСТРАХОВАН), от една страна 
и

п  {Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес па 
управление на изпълнителя],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако 
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) [...] [и ДДС 
номер [...]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на 
[длъжност/и на лицето ши лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ ши акт, 
от който произтичат правомощията на лицето ши лицата, представляващи изпълнителя — ако е 
пршожимо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ (ЗАСТРАХОВАТЕЛ), от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“);

п
на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Протокол о т ..........2018г за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на
застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от една 
година”, се сключи този договор (, Д  оговора Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните дейности, наричани за краткост 
„Услугите“:
Застрахователна защита, съгласно Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и подобренията им, 
посочени в неговата оферта, при настъпили застрахователни събития, при условия и в обхват както 
следва:
1.1. Обект на застраховане: ...................... ............... (в зависимост от конкретната обособена
позиция).
1.2. Застрахователно покритие: .....................................  (в зависимост от конкретната обособена
позиция).
1.3. Обхват на застрахователното действие: ............................................................. ...... (в
зависимост конкретната обособена позиция).



1.4. Срокът на застраховката е 12 месеца» като застрахователното покритие започва да тече;
от 00:00 часа на ................ 2018 г. до 24:00 часа на......... 2019г (в зависимост от конкретната
обособена позиция).
1.5. Застрахователната сума/лимит е в размер на ................... лева.
1.6. Застрахователното обезщетение се определя съобразно общите условия на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в документацията за участие.
(2) Възложителят си запазва правото преди и след подписване на договора за възлагане на 
обществената поръчка да променя първоначалните списъци на лицата подлежащи на застраховане 
/по застраховка професионална отговорност и застраховка злополука/, като уведомява писмено 
Изпълнителя за всяка промяна.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], Ценовата оферта [на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] и Общите условия на застрахователя, съставляващи съответно Приложения 
№№1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 5 дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на 
неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт 
и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация 
в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 дни от настъпване на съответното обстоятелство. 
(ако е приложимо)

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение 
на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 12 месеца, считано от 
датата на влизане в сила на първата годишна застрахователна полица.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е съгласно териториалното покритие на 
застрахователната полица.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ И 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена /застрахователна премия/ в размер н а ....................... лева без ДЗП и
...............  лева с ДЗП (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо П риложение № 3
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени/застрахователни премии за отделните обекти, посочени в Ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на 
промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на 
ЗОП.

Чл.7 (1) При възникване на застрахователен интерес по всеки вид застраховка за новопридобити 
обекти и моторни превозни средства или новоназначени служители /в зависимост от конкретната 
обособена позиция/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да застрахова допълнително своя 
интерес за съответните обекти, моторни превозни средства и служители при застрахователя, до 
изтичане на срока на договора.



(2) В случаите по ал.1, стойността /премията/ на всеки добавък се определя на база 
застрахователната стойност/ застрахователен лимит за съответния нов обект и ценообразуващите 
елементи и методология, заложени в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в условията на 
настоящият договор.
(3) В случай, че по време на действие на застрахователния договор застрахователният интерес 
отпадне за отделен обект включен в предмета на договора, респ. съответната застрахователна 
полица по отношение на него, същия се прекратява за този обект и за него не се начисляват 
последващи застрахователни премии.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователна премия в размер, посочен 

в чл.6 от настоящия договор. Застрахователната премия се заплаща чрез банков превод, по 
посочена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащанията за изпълнение на поръчката ще бъдат извършени от Възложителя на четири 
равни вноски, разпределени по тримесечик за едногодишен срок на застрахователния договор. 
Плащанията ще се извършват в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя, като 
първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на застрахователната полица, а 
последващите тримесечни вноски съгласно определената в застрахователната полица дата на падеж.

Чл. 9. (1) В случаи, че бъде сключен добавък за застраховане на допълнителни обекти, то премията 
за тези обекти се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 дни от датата на издаване на добавъка.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: [............................................ ]
BIC: [ ..................................................... ]
IBAN: [ ..................................................... ].
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по 
ал. 1 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми 
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Основание за изплащане на застрахователно обезщетение е възникване на 
застрахователно събитие.

(2) При възникване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

(3) Заплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок о т ...........дни.
(4) Плащането на застрахователното обезщетение се извършва чрез банков превод по 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
BIC -  STSABGSF
IBAN -  BG96STSA93000020493977
При банка: БАНКА ДСК АД

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на Договора, а именно [[...........
( ................................. ....)] лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на
изпълнението на Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с допълнително застраховани 
обекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на



Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 /пет/ дни от 
подписването на добавъка към застрахователната полица.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, при спазване на 
изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за  изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 
гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; й/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 
спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл* 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
BIC -  STSABGSF
IBAN -  BG96STSA93000020493977
При банка: БАНКА ДСК АД

Ч л. 15. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант 
да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за  задържане на Гаранцията 
за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плю с 30 (тридесет) дни след  
прекратяването на Договора, като при необходим ост срокът на валидност на банковата гаранция се 
удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за  изпълнение във формата на 
банкова гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ч л. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за  целия срок на действие на Д оговора плю с 30 (тридесет) дни  
след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддърж ането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащ ане на застрахователно обезщ етение в 
полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ч л. 17. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ освобож дава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 /тридесет/ дни  
след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на У слугите в пълен 
размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ на каквато и да е 
сум а по нея.
(2) Ако до 30 дни преди изтичане на срока на действие на договора настъпи застрахователно събитие, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да  удължи гаранцията за  изпълнение до  датата на изплащане на 
дължимото обезщ етение.
(3) Освобождаването на Гаранцията за  изпълненйе се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума — чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощ ено от него лице;



3. когато е във формата на застраховка — чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощ ено от 
него лице. ||;
(4) Гаранцията или съответната част от нея не|се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор меж ду Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той мож е да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Ч л. 18. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията 
за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, 
както и в случаите на лош о, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 
уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Ч л. 19. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:
1. при пълно неизпълнение [, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,] и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

^  2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
{

Ч л. 20. При всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 
изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ да търси обезщ етение в по-голям  
размер.

Ч л. 21. Когато ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за  изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до  5 /пет/ дни да  допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 
размерът на Гаранцията за  изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Ч л. 22. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи лихва за  времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

р )  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Ч л. 23 . Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е  
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 
предвиждащ и права и/или задължения на която и  да  е от Страните.

Обши права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да  получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 -  10 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходим ото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и  всички необходим и документи, информация и данни, пряко 
свързани или необходим и за  изпълнение на Договора;

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя У слугите и да изпълнява задълженията си по този Д оговор в уговорените срокове 
и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да предоставя цялостна и пълна застрахователна услуга за конкретния вид застраховка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



3. в срок д о  пет работни дни от датата на уведомяването м у от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за настъпило 
застрахователнно събитие, да  предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ списък с изискуемите документи за 
доказване на претенциите по основание и  размер. Д а информира своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за  
всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, да предложи начин за 
отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ указания и/или съдействие за 
отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП
6. да изплаща дължимите застрахователни обезщ етения в .................дневен срок, считано от датата
на представяне на всички необходим и документи. Всяко застрахователно обезщ етение се определя 
на база представени документи и общ ите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
7. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
8. да не използва данните, оформени като приложения към настоящия договор и информацията, 
получена при или по повод изпълнение на договора, за цели, които не са свързани с предмета на 
този договор, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Обши права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава У слугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. Д а получи уговореното застрахователно обезщ етение при настъпване на застрахователно 
събитие, при спазване изискванията на настоящия договор.
3. Да получи качествена и срочна застрахователна услуга.
4. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходим ост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 
изпълнението;
5. да изисква, при необходим ост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
изготвените от него документи или съответна част от тях;
6. да  изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на документи, в съответствие с 
уговореното в Договора;
7. да не приеме някои от докуметите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на договореното, 
по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената /застрахователната премия/ в размера, по реда и при 
условията, предвидени в този Договор;
3. да  предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходим а за 
извършването на У слугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на 
чл. 17 от Договора;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се документира, чрез 
документи съгласно Кодекса за застраховането, Общите условия на застрахователя и приложимото 
право.



Ч л. 29. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или 
допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срок и е изцяло за  сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ / когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или 
бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ мож е да  откаже приемане на изпълнението до  
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ  срок за  отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при същ ествени отклонения от договореното.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Ч л. 30 . При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изплащане на застрахователно обезщ етение, той дължи 
неустойка в размер на 0,02%  от стойността на обезщ етението, но не повече от 15%, за всеки 
просрочен ден.

Ч л. 31. Заплащането на неустойката по предходния член се извършва в срок до 10 (десет) 
календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Ч л. 32 . В случай на забава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ при плащането на застрахователната премия се
прилагат разпоредбите на ...........................  от Общ ите условия по застраховка „............................. ” (в
зависимост от конкретната обособена позиция) на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Ч л. 33. Страните запазват правото си да търсят обезщ етение за вреди по общия ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Ч л. 34. Страните не носят отговорност при настъпване на форсмажорни обстоятелства, 
възпрепятствали изпълнението на поетите задължения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Ч л. 35. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора /  срока по чл.4 от Договора;

^  2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
' 3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 /пет/ дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на ю ридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5, при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮ ПДРСЛ.
(2) Договорът мож е да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. при отпадане на застрахователен интерес; от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация -  
по искане на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Ч л. 36. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на същ ествено 
задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 
Закона за  задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреж дение от изправната 
Страна до неизправната и  определяне на подходящ  срок за  изпълнение. Разваляне на Договора не се 
допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с  оглед на интереса на 
изправната Страна.



Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал: 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 
непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 
бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, изготвени от него в изпълнение 
на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора се прилагат условията на чл.7. ал.З от договора.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 40. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според значението, което им се придава 
в основните разпоредби на ЗОП. j
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

|

Спазване на приложими н о р м и  ji|
Чл. 41. При изпълнението на Договора, j ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен 
[са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, съгласно Приложение № 10 към чл:. 115 от ЗОП.

Конфиденпиалност j

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по повод 
изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 
включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 
процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или 
други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. [Не се смята за 
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и 
предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.]
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може да 
бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 
не може да бъде отказано безпричинно. .
(3) Не се счита за наруш ение на задълженията за  неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която 
и да  е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и  
съответната Страна е длъжна да  изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до  [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна], всички 
[негови/нейни] поделения, контролирани от [него/нея] фирми и организации, всички [негови/нейни] 
служители и наети от [него/нея] физически или юридически лица, като 
[ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна] отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 
такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 
прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Ч л. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщ ения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на У слугите, 
предмет на този  Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ  
или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Ч л. 44. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за  авторското право и 
сродните м у права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в същия обем , в който биха принадлежали на автора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 

Г )  документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско 
право.
(2) В  случай че бъде установено с влязло в сила съдебно реш ение или в случай че 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и  
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е 
наруш ено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  направи възможно за  
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защ итени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разреш ение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са  
нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за наруш ени авторски права от 
страна на трети лица в срок до [.. .] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица 
предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички 
щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за 
наруш ено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ обезщ етение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато наруш ение на авторски права на трети 
лица.



Прехвърляне на права и задължения

Чл. 45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи 
от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по 
договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото 
право.

Изменения

Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 
ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 47. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

'• (2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 дни от настъпването на 
непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици 
от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни 
задължения се спира.

Нитпожност на отделни клаузи

Чл. 48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 
засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 
правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 49. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 
поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.София 1330, ул.Михалаки Ташев №2 
Тел.: 02/4470 245; 02/4470 244;
Факс: 02/4470 245
e-mail:..................
Лице за контакт:.......................

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:........................
Тел.:............................. ..................................
Ф акс:........ ......................................................
e-m ail:.............................................................
Лице за контакт:...............................................................



(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3 . датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 
по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 
посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за 
валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 
управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването й в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 50. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с 
него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се 
тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 51. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 
към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при 
непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
\

Чл. 52. Този Договор се състои от .)] страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни 
екземпляра -  два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ].

Приложения:
Чл. 53. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 — Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Общи условия на застрахователя;
Приложение № 5 -  Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


