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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 15002010000687/ 21.07.2020 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:
(Изпълнит ел по договора за
общ ест вена поръчка)

Наименование: „ЕКО-ТЕХ" ООД
ЕИК:115739934
Седалище и адрес на управление: С. ЯГОДОВО, УЛ. „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" № 8
Телефон и адрес на електронната поща: 0888 994 408
Представляващ: НИКОЛА ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ - УПРАВИТЕЛ

ПО Наименование: „СОФИЙСКА ВОДА" АД
ЕИК:130175000
(Възлож ит ел по договора за Седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ, РАЙОН МЛАДОСТ, Ж.К. МЛАДОСТ 4, УЛ.
общ ест вена поръчка)
„БИЗНЕС ПАРК" № 1, СГРАДА 2А
Телефон и адрес на електронната поща: 02/8122589
Представляващ: ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЕНЕФИЦИЕНТ
ПОЛИЦАТА:

ОБЕКТ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ЗАЩИТА:

НА С настоящата застраховка Застрахователят обезпечава изпълнението на Застрахования
по Договор, сключен по силата на чл.112, ал.1 от ЗОП и Обява № 50645/AS-275 на
Възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка,
демонтаж и монтаж на вливен механизъм -тяло комплект с хидравлично уравновесена
клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево", 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 чл.112, ал.1 от ЗОП и Обява №
50645/AS-275 на Възложителя по обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка,
демонтаж и монтаж на вливен механизъм - тяло комплект с хидравлично уравновесена
клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево".

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ:

ЗК „Лев Ине" АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател неотменимо и
безусловно се задължава в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на
задължения на Застрахования спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на Договор
сключен по силата на чл.112, ал.1 от ЗОП и Обява № 50645/AS-275 с предмет:
„Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм - тяло комплект с
хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево", да плати на
Бенефициента вместо Застрахования всяка сума, която не надвишава общо
застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СУМА:
(Гаранционен ангаж имент )

3499,50 лева (словом: три хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 0,50 ст.) за
всяка една претенция и за всички претенции през срока на застраховката.
Лимитът на отговорност е определен на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Договора,
сключен по силата на Обява N° 50645/AS-275 на Възложителя и представлява 5% от
цялата сума по него.

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:

Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор"

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Република България

\СРО к\
ЗАСТРАХОВКАТА*-^

НА 25 месеца
София 1407, бул. „Черни връх" № 51 Д
Тел.: 0800 15 333, Факс: 02 952 24 81
www.lev-ins.com, info@lev-ins.com

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ПЕРИОД:

Начало: 00:00 часа на 02.08.2020 г.
Край: 24:00 часа на 01.09.2022 г.

САМОУЧАСТИЕ:

Не се прилага

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ПРЕМИЯ:

Застрахователна премия: 274,71 (словом: двеста седемдесет и четири лева и 0,71 ст)
лева
Данък в размер на 2 %: 5,49 (словом: пет лева и 0,49 ст.) лева
Общо дължима застрахователна премия с включен данък: 280,20 (словом: двеста и
оседемдесет лева и 0,20 ст.) лева
Начин на плащане: Еднократно при сключване на застраховката

СПЕЦИАЛНИ
ДОГОВОРЕНОСТИ:

1.Всички изменения и допълнения между страните по сключената застрахователна
полица се отразяват в Добавъци, които са неразделна част от полицата.
2.Застрахователната полица е в сила след заплащане на дължимата застрахователна
премия по нея в пълен размер.
3.Застрахованият се задължава да представи копие от подписания с Бенефициента
договор до пет дни след подписването му.
4.
При настъпване на застрахователно събитие, заедно с претенцията за плащане
Бенефициентът представя на Застрахователя декларация, в която се уточняват
задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахования.
5.
Крайният срок за предявяване на претенция пред Застрахователя е датата на изтичане
на валидността на полицата.
6.
След изплащане на застрахователно обезщетение на Бенефициента от страна на
Застрахователя, Застрахованият се задължава да възстанови изцяло изплатената сума на
Застрахователя в петнадесет дневен срок от получаване на писмена покана от страна на
Застрахователя.
7.
Не се прилага т.4.1.2 от Общите условия на застраховка „Гаранции по договор".
8.
Т.4.1.10 от Общите условия на застраховка „Гаранции по договор", да се чете по
следният начин „Умишлени действия, груба небрежност от страна на Бенефициента".

УВЕДОМЯВАНЕ
СЪБИТИЕ:

ПРИ Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за получено от страна на
Бенефициента искане за плащане на част и на цялата сума по гаранционния ангажимент
в срок до три работни дни от узнаването за това.
Бенефициентът следва да подаде писмено уведомление на следния адрес на
Застрахователя: ЗК „Лев Ине" АД, гр.София, бул. „Цар Борис III" 136В, тел.: 02/9150892 и
080015333.

ИЗПЛАЩАНЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

НА Застрахователят ще извърши плащането на обезщетението на Застрахования при първо

ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАСТРАХОВАНИЯ:

НА Получих и се запознах с Общите условия на застраховка „Гаранции по договор" и ги
приемам.
Уведомен съм за естеството и вида на възнаграждението във връзка със
застрахователния договор.
ЗК „Лев Ине" АД не предоставя съвет относно разпространяваните от него
застрахователни продукти.

поискване на претенция за плащане от страна на Бенефициента.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща съгласно договорените ред,
условия и срокове, посочени в настоящата застрахователна полица и Общите условия на
застраховка „Гаранции по договор".

ПОЛИЦАТА Е ИЗДАДЕНА Три еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.
В:
21.07.2020 г.

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:

МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ/ Корпоративен Център Пловдив, гр. Пловдив, ул. Белград №6/ул. Драва №2
АГЕНЦИЯ НА ЗК „ЛЕВ
ИНС" АД:
С подписването на застрахователната полица. Застрахованият/ Зает■ рахоеащият дек/ft ри ра:
Запознат съм, приемам и съм получил Общите условия на застраховка „ЕЪрзнцику о договор".
Информиран съм, че ЗК .Лев Ине" АД (Дружеството) обработва предоставените / мен лични данни за целите на застраховката и последващите производства, както и за изпълнение на нормативно установените права и задължения. Изв------------------— ’ ■
съхранява предоставените от мен лични данни (имена, ЕГН, адрес, телефон и ф .) в съответствие на Политиката за защита на личните данни на Дружеството. Запознах се с Политиката за защита на личните данни, налична в офисите н:
адрес: wwwJev-413.com.
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