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1. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

1: Възложител

Публичен
1.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 205677435
BG411, Транспортно строителство и възстановяване ЕАД, район Надежда, ж.к. Илиянци, 
ул. Кирил Благоев №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02 8926334, E-mail: 
tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025 
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.tsv.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://tsv.bg/buyers.

1.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация

1.3) Основна дейност
Обществени услуги

I I :  Процедура, предхожд аща сключването на договора

11.1) Обект на поръчката
Услуги

11.2) Процедурата е открита с решение
№: 4 от 12.12.2018 г.

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01310-2018-0003

11.4) Описание на предмета на поръчката
„Сключване на застраховки”, по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска 
отговорност на автомобилистите”; Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови
превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; Позиция №4 
Застраховка „Злополука за гости на хотели”; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова 
злополука”; Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка 
„Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна 
собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; Позиция №8 Застраховка 
„Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави” Позиция 
№9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско.

I I I :  Условия на договора

III. 1) Номер на договора: Д-50 от 29.03.2019 г.
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111.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка 
Поръчката е възложена на обединение 
НЕ

111.3) Изпълнител по договора
BG411, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД, Район Триадица, пл. Позитано №5, 
България 1000, София, Тел.: 02 9856606, E-mail: public_tenders@bulstrad.bg, Факс: 02 
9856606
Изпълнителят е МСП: не

111.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

111.5) Предмет на договора
Застраховка "Пожар и природни бедствия" за недвижими имоти - публична и частна 
държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ

111.6) Срок на изпълнение 
Начална дата
04.04.2019 г.
Крайна дата
03.04.2020 г.

111.7) Стойност, посочена в договора
4145.81 BGN без ДДС

111.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства ог Европейския съюз
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен
IV. 1) Дата на приключване

03.04.2020 г.
IV.3) Договорът е изменян

НЕ
IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА
IV.6) Информация за изплатената сума по договора

4145.81 BGN без ДДС
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна инфо рман и и

Настоящото обявление може да бъде видяно публикувано на профила на купувача на ТСВ 
ЕАД на адрес: http://tsv.bg/buyers, в съотвествие с разпоредбите, регламентирани в ЗОП и
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ппзоп.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.04.2020 г.

VII: Възложител

VII. 1) Трите имена: Божидар Николов Джелебов 
VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор
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