„Слънчев бряг” АД
п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг
Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439

ЕИК 812020577

e-mail: info@sunnybeachbg.net
Факс: (0554) 22524, 22510

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ – ЗАСТРАХОВКА НА
ИМУЩЕСТВА
В изпълнение на Решение № 8.21.2016 от 19.08.2016г. на Съвета на директорите на
„Слънчев бряг” АД, приканваме заинтересуваните финансови институции, предоставящи
застрахователни услуги, да подадат оферта за предоставяне на застрахователни услуги, при
следните условия:
І. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА
1. Видове активи:
 Сгради – 1 906 698,89 лв.;
 Машини и съоръжения – 7 952 234,46 лв.;
 Подобрения в инфраструктурата – 23 185 547,71 лв.;
 Водопроводи и канализация – 37 737 339,23 лв.;
 Други имущества – 1 748 580,24 лв.
2. Рискове:
- Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло,
негови части или товар;
- Разходи за разчистване;
- Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и други;
- Наводнение, вследствие на природни бедствия;
- Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на
подпочвени води;
- Земетресение;
- Изтичане на вода и пара от резервоари, инсталации и уреди;
- Удар от превозно средство и/или щети от авария на товаро-разтоварни машини,
удар от животно;
- Вандализъм, злоумишлени действия на трети лица;
- Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
- Злоумишлени действия на трети лица;
- Кражба чрез взлом, грабеж
3. Срок: една година от сключване на договора.
4. Разсрочване на застрахователната премия – 12 равни месечни вноски.
ІІ. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ
Застраховка „Обща гражданска отговорност” за вреди, причинени на трети лица,
от притежаваната от дружеството транспортна инфраструктура – алейна мрежа и паркинги
на територията на к.к. Слънчев бряг – изток.
Срок на застраховката – една година от сключване на договора.
Разсрочване на застрахователната премия – 12 равни месечни вноски.

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СЪДЪРЖАНИЕ, СРОК И МЯСТО.
Офертите се представят в срок до 10 работни дни от публикуване на поканата във
вестник, на адреса на възложителя: „Слънчев бряг” АД, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър,
п.к.8230, Главна дирекция. Не се разглеждат оферти, които в посоченият срок не са
постъпили на адреса, независимо от датата, на която са били предадени в пощенска или
куриерска служба.
Могат да се подават оферти за застраховане на имущества, за застраховане на
отговорности, или и за двата вида застраховки.
Офертите, както и всички други обвързващи документи, следва да са подписани от
лицето (лицата), което има право да представлява кандидата, или от негов пълномощник, с
приложено пълномощно.
Кандидатите следва да представят и приложимите общи условия за съответните
видове застраховки.
Офертите следва да са изпратени в запечатан непрозрачен плик, с изписано върху
плика наименованието на дружеството, адрес за кореспонденция, текст „за процедура за
избор на изпълнител за предоставяне на застархователни услуги” и посочване на вида
застраховка (видовете застраховки), за които се подава предложението.
Класирането на офертите се извършва в срок до 5 работни дни, считано от крайния
срок за подаване на офертите, независимо от техния брой, дори и при подадена само една
оферта. За изпълнител по договорите за предоставяне на застрахователни услуги ще бъде
определен застрахователят, подал най-изгодна оферта.
За „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
Маргарита Пологова
Силвия Димитрова
Заповед за заместване № 37/09.09.2016г.

