
ОбразецМ! 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Застрахователно Акционенро Дружество ((ОЗК-Застраховане>>АД
със седалище и адрес на управление: гр.София,ул. „СветаСофия”Ме7, ег.5,

вписано в Търговския регистър с ЕИК (БУЛСТАТ) 121265177,
ИН по ЗДДС: ВО 121265177

адрес за кореспонденция гр.София,ул. „СветаСофия””Мв7, ег.5,
,

(в случай, че е различен от адресапо регистрациятана участника)
Тел. 02/9813122; факс 02/9814351, е-таН: ЪеадоШсефоиКЪв
Представляван от Александър Петров Личев, в качеството му на Изпълнителен]: ,
директор заедно с Румен КириловДшиитров, в качеството му на Изпълнителен директор “12; ,
участник в процедура публично състезания за възлагане на обществена поръчка си;
предмет. „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К“ ООД 4:35-
град Габрово по единадесетобособени позиции“.

УВАЖАЕМИДАМИИ ГОСПОДА,
!=:-В качеството си на участник, внесъл оферта за участие в процедура публично,-#::

състезание за ВЪЗЛЗГЗНС на обществена поръчка с предмет. „Предоставяне на Ед;застрахователни услуги за нуждите на ВиК ООД по единадесет обособени595позиции“,представяменастоящото ценово предложение *

По Обособенапозиция М 8: Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

Предлагаме общата цена за изпълнение на поръчката в размер на 6 087.72-
(словом: шест хиляди осемдесети и седем лева и седемдесет и две стотинки ) лева.

)
Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с:

изискванията на възложителя, включваща всички разходи, данъци и такси и други
разходи по Изпълнението й в описания вид и обхват.

В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното третиране
:

на доставката на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху
добавената стойност или Закона за данък върху застрахователите п “



непроменена.

Дата

Име и фамилия

Подпис и печат

Име и фамилия

Подпис и печат

предложената от нас застрахователна премия/цена в настоящата оферта ще ост

Настоящото предложение обвързва участника за срока на валидност на офертата.

08/04/2020п

Александър Ли
Изпълнителен

Румен Димитров
Изпълнителен директор



ОбразецМ 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

И ИЗИСКВАНИЯТАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на застрахователниуслуги за нуждите на „В и К“ ООД - град
Габрово

по единадесет обособени позиции“

от Застрахователно Акционенро Дружество ((ОЗК-Застраховане>>АД

със седалище и адрес на управление: гр.София,ул. „СветаСофия””М97, ет.5,

вписано в Търговския регистър с ЕИК (БУЛСТАТ) 121265177,„

ИН по ЗДДС: ВО 121265177

адрес за кореспонденция гр.София,ул. „СветаСофия”М97,ет.5,

(в случай, че е различен от адресапо регистрациятана участьщка)
Тел. 02/9813122; факс 02/9814351, е-та11: ьеааотсщдогкьд
Представляван от Александър Петров Личев, в качеството му на Изпълнителен

директор заедно с Румен КириловДимигров,в качеството му на Изпълнителен директор

УВАЯСАЕМИДАМИИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия на документацията за участие в процедура
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на
застрахователни услуги за нуждите на „В и К“ ООД - град Габрово по единадесет
обособени позиции“, даваме следното техническо предложение за изпълнение на
договора за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция М.! 8:
Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 24 (словом: двадесет и
четири) месеца от влизане в сила на договора.

2. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с изискванията на възложителя,
техническите спецификации, проекта за договор и общите условия на изпълнителя.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества
на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия ОТ

документацията за участие, свързани с изпълнението на НЗСТОЯТЦЗТЗпоръчка:



,?
4»:

Квота на щетите: Процент от положителният финансов ,;
резултат: :

над 30% до 40% 3 % от положителния финансов резултат
над 10 до 30% 8 % от положителния финансов резултат
от 0 до 10% 12 % от положителнйя финуансоврезултат , 4

Дата 06/04/2020г.

Име и фамилия Александър Личев
Изпълнителен дир

Подпис и печат

Име и фамилия Румен Димитров
Изпълнителен директор

Подпис и печат


