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ЗК „ЛЕВ ИНС" АД
ЕИ К:121130788
Лиценз № 98/ 06.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 00088058/15002010000173/04.03.2020 г.
ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, съгласно
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР", клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение" и
чл.111, ал.5, т.З от Закона за обществените поръчки,
и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:
ЗАСТРАХОВАН/
ЗАСТРАХОВАЩ:
(Изпълнител по договора за
обществена поръчка)

Наименование: АПРА ООД
ЕИК: 831727361
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 111, ет. 1
(МеЦЗНИН)

Я|Ю#ми*м.Л!(п1«*Щ

Представляващ: ТОМИСЛАВ >* * - « '■ '» » »
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО
ПОЛИЦАТА:
(Възложител по договора за
обществена поръчка)

ЦОЛОВ - Управител

Наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЕИК: 000695388
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9
Представляващ: Иван Марков - Главен секретар и Иван Иванов - Директор на
дирекция „Финанси"

ОБЕКТ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ЗАЩИТА:

С настоящата
застраховка
Застрахователят обезпечава
изпълнението
на
Застрахования по Договор, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г.
на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

"Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнение на мерни по
информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура"
2014-2020
Настоящият застрахователен договор се сключва по предложение на Застрахования
и предвид Заповед N9 РД-14-3/27.01.2020 г. на Възложителя за определяне на
изпълнител, като срещу платена застрахователна премия и при договорените ред,
условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети Бенефициента за
претърпени финансови загуби до размера на гаранционния ангажимент,
вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на
Застрахования по Договора, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г.
на Възложителя.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ:

ЗК „Лев Инс" АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател се задължава
безусловно и неотменимо в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на
задължения на Застрахования спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на
Раздел Гаранция за изпълнение, чл. 16. от Договора, сключен по силата на Заповед
№ РД-14-3/27.01.2020 г. на Възложителя, да плати на Бенефициента вместо
Застрахования всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СУМА:
(Гаранционен ангажимент)

10 179.30 лева (словом: Десет хиляди сто седемедесет и девет и 0.30) лева за всяка
една претенция и за всички претенции през срока на застраховката.
Лимитът на отговорност е определен на основание Раздел Гаранция за изпълнение,
чл. 14. от Договора, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г. на
Възложителя и представлява 5% от цялата сума по него без ДДС.

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:

Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор".

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Република България

СРОК НА
ЗАСТРАХОВКАТА:

25 месеца

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ПЕРИОД:

Н ач ало : 00:00 часа на 05.03.2020 г.
Край: 24:00 часа на 04.04.2022 г.
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ЗК „ЛЕВ ИНС" АД
ЕИ К:121130788
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Лиценз N. 98/ 06.01.2000Г.

№ 00088058/15002010000173/04.03.2020 г.
ВК „ЛЕВ ИНС" АД, съгласно
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР", клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение и
чл.111, ал.5, т.З от Закона за обществените поръчки,
и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:

ЗАСТРАХОВАН/
ЗАСТРАХОВАЩ:
(Изпълнител по договора за

Наименование: АПРА ООД

обществена поръчка)

(Мецанин)
Представляващ: ТОМИСЛАВ

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО

ЕИК: 831727361
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 11 , ет.
ЦОЛОВ - Управител

Наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ПОЛИЦАТА:

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

(Възложител по договора за
обществена поръчка)

ЕИК: 000695388
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9
Представляващ: Иван Марков - Главен секретар и Иван Иванов - Директор на
дирекция „Финанси"

ОБЕКТ НА
ЗАСТРАХОВЛТЕл н а
ЗАЩИТА:
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« .м

33 «finn на
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информация и п уб ли ч н о ст на ОП „Тр ан сп о р т и тр а н с п о р тн а и н ф р а с тр у к ту р а 11
2014-2020".
Настоящият застрахователен договор се сключва по предложение на Застрахования
и предвид Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г. на Възложителя за определяне на
изпълнител, като срещу платена застрахователна премия и при договорените ред,
условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети Бенефициента за
претърпени финансови загуби до размера на гаранционния ангажимент,
вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на
Застрахования по Договора, сключен по силата на Заповед N9 РД-14-3/27.01.2020 г.
на Възложителя.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ НО
ПОКРИТИЕ:

ЗК „Лев Инс" АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател се задължава
безусловно и неотменимо в сл уч ай на неизпълнение или неточно изпълнение на
задължения на Застрахования спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на
Раздел Гаранция за изпълнение, чл. 16. от Договора, сключен по силата на Заповед
№ РД-14-3/27.01.2020 г. на Възложителя, да плати на Бенефициента вместо
Застрахования всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СУМА:

10 179.30 лева (словом: Десет хиляди сто седемедесет и девет и 0.30) лева за всяка
една претенция и за всички претенции през срока на застраховката.

(Гаранционен ангажимент)

Лимитът на отговорност е определен на основание Раздел Гаранция за изпълнение,
чл. 12. от Договора, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г. на
Възложителя и представлява 5% от цялата сума по него без ДДС.

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:

Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор".

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Република България

СРОК НА

25 месеца

ЗАСТРАХОВКАТА:
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ПЕРИОД:

Начало: 00:00 часа на 05.03.2020 г.
Край: 24:00 часа на 04.04.2022 г.
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ЗК „ЛЕВ ИНС"ЛД
ЕИ К :121130788
Лиценз № 98/ 06.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 00088058/15002010000173/04.03.2020 г.
ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, съгласно
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР", клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение" и
чл.111, ал.5, т.З от Закона за обществените поръчки,
и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:
ЗАСТРАХОВАН/
ЗАСТРАХОВАЩ:
(Изпълнител по договора за
обществена поръчка)

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО
ПОЛИЦАТА:
(Възложител по договора за
обществена поръчка)

Наименование: АПРА ООД
ЕИК: 831727361
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 111, ет. 1
(Мецанин)
Представляващ: ТОМИСЛАВ/
ЦОЛОВ - Управител
Наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЕИК: 000695388
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9
Представляващ: Иван Марков - Главен секретар и Иван Иванов - Директор на
дирекция „Финанси"

ОБЕКТ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ЗАЩИТА:

С настоящата застраховка Застрахователят обезпечава
изпълнението на
Застрахования по Договор, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г.
на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"Дейност и по м едийно обслуж ване във връзка с изпълнение на мерки по
инф орм ация и публичност на ОП „Транспорт и т ранспорт на инф раст рукт ура"
2014-2020".
Настоящият застрахователен договор се сключва по предложение на Застрахования
и предвид Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г. на Възложителя за определяне на
изпълнител, като срещу платена застрахователна премия и при договорените ред,
условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети Бенефициента за
претърпени финансови загуби до размера на гаранционния ангажимент,
вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на
Застрахования по Договора, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г.
на Възложителя.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО

ЗК „Лев Инс" АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател се задължава
б езусловно и н еотм ен им о в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на
задължения на Застрахования спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на
Раздел Гаранция за изпълнение, чл. 16. от Договора, сключен по силата на Заповед
№ РД-14-3/27.01.2020 г. на Възложителя, да плати на Бенефициента вместо
Застрахования всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума.

П О КРИ ТИ Е:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СУМА:
(Гаранционен ангажимент)

10 1 7 9 .3 0 лева (словом: Десет хиляди сто седемедесет и девет и 0.30) лева за всяка
една претенция и за всички претенции през срока на застраховката.
Лимитът на отговорност е определен на основание Раздел Гаранция за изпълнение,
чл. 14. от Договора, сключен по силата на Заповед № РД-14-3/27.01.2020 г. на
Възложителя и представлява 5% от цялата сума по него без ДДС.

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:

Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор".

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Република България

СРОК НА
ЗАСТРАХОВКАТА:

25 месеца

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ПЕРИОД:

Начало: 00:00 часа на 05.03.2020 г.
Край: 24:00 часа на 04.04.2022 г.
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Застрахован: л Н Р л ООД
БУЛСТА1 S31727361
Подписания» ПИСТРКЙД {.лГГРАХОВАТЕЛЕН КРОКТР ЕООД /ООШ058
Представител чз ìK'. IF ll ИНС АД
11ачии па нлаицше:

11ол\ чпч от Лира ООД
Сумата

I 1 «брой

Xl5.U6.-m. < оссмс-тстж пстнадссет и 0.06 лева >

и тона число; Премия 799.08 лв.

Данък. 15.98 л е .

0

П<‘>бликни П1.Г

IH AN: BG08BP8I 79451U00201259

Ьанха: ЮРОБлНК ВЪЛ1 дРИЯ АД
В1C: BPB1BGSF

f‘v «acryiiw-RKiiЗастраховка " Гпри т ш и "

1Ьатсиа пннька.Ns 1. Подпиша с плачена до 04.04.2022г.
> иеил.36а,а.ъЗот ЗО П ,
с 4.1. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата па илдакаие.
04.03.20 24)г.
v»Hw.ktv-ins.rom
www.zoibjj.coni

11ред етаните л на Чагтрахопатсля:
\\л\ vv.izibs.com

W W W . U f n v jo t lim .C W »

ншшяе и печат.

