
 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ  НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС, ПОСТАВЕН ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНО 

ЛИЦЕ. 

 

 

Във връзка с обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на ЗОП с 

обект – услуга, и с предмет: „Услуга по застраховка на движимо имущество –МПС, собственост на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно управление и териториални 

поделения за срок от 36 месеца, съгласно приложен списък, представляващ неразделна част от 

утвърдената документация за участие, като се включват следните видове застраховки: 

„Застраховка Гражданска отговорност (ГО) на автомобилиста“, „Застраховка злополука на места в 

МПС“ и „Застраховка Каско на МПС“, определена за провеждане по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП , 

на 18.05.2016г  в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен , по факс, е постъпило писмено искане за 

разяснение   със следното съдържание: 

Искане за допълнителна информация от заинтересувано лице: 

„Моля Възложителя да уточни как да се посочи застрахователната премия по видове 

застраховки в Приложение №12 и Приложение №12А към ценовата оферта“ 

 

На основание чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 2 от същата разпоредба от ЗОП, при спазване на 

законово установения срок за представяне на допълнителни разяснения и представяне на отговор 

по зададени въпроси, както и съответното им публикуване, ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, в 

качеството си на възложител, счита, че поставените искания за допълнителна информация и 

уточняващи въпроси са постъпили в срок, съгласно с чл. 29, ал. 1 от ЗОП, по начин и по ред, които 

са допустими от законовите разпоредби, съгласно с чл. 29, ал. 2, изречение второ от ЗОП, в 

изпълнение на които ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, предоставя исканата допълнителна 

информация: 

1. Отговор: 

Съгласно публикуваните в профила на възложителя образци към документацията в 

Приложение  №12 – наименувано от възложителя – Ценово предложение под , т.12А , е посочено,  

че се попълват поотделно за всяка една от трите вида застраховки (ГО; Каска и Зл. Места)  

обобщените суми на предлаганите от съответния кандидат застрахователни премии, за общия срок 

на действие на договора – 36 месеца.  

Тези обобщени суми  следва да кореспондират с общия сбор на сумите по всеки един вид 

застраховка,  за дадено  МПС и териториално поделение изброени в документа наименуван от 

Възложителя „Нов образец към Приложение №12А към Ценово предложение“ и публикуван към  

документацията на процедурата в профила на възложителя в раздел „Обновена документация за 
участие с прибавени: допълнение и предоставено искане за допълнителна информация от 

заинтересувано лице“, с оглед издадено Решение за допълнение в документацията за участие, 
публикувано в РОП с импортен № 731671/26.04.2016 г., съгласно чл. 27а, ал. 3 от ЗОП:   

Документът -  „Нов образец към Приложение №12А към Ценово предложение“  е 

публикуван  в „PDF” и в „Excel“ формати като колони от 16 до 21 включително,  са обособени по 

следния начин: 

 

1. Колона № 16 е наименувана „Предлагана премия Гражданска отговорност общо за 

36 месеца“ и кореспондира с  точка 1  от ценовото предложение образец 12 (1. Предлаганата обща 
стойност на застрахователна премия, за предоставяне на услугата сключване на застраховка “Гражданска отговорност” за 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ (36) МЕСЕЦА за всички МПС, посочени в приложение № 12А към настоящата Ценова оферта) 
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2. Колона № 17 е наименувана „Предлагана премия Зл. на места-общо за 36 месеца“ и 

кореспондира с  точка 2  от ценовото предложение образец 12 (т. 2. Злополука на местата в МПС” за 
ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ (36) МЕСЕЦА,  за всички МПС, посочени в приложение № 12А към настоящата Ценова 
оферта) 

 

3. Колони №18-21 касаят и са обособени са предлаганата премия „Автокаско“, като: 

- В колона №18  следва да се посочи премията “Автокаско“  за първата година  на 

договора.  

- В колона №19 премията за втората  година  на договора.  

- В колона №20 следва да се посочи премията за третата година  на договора.  

- В титула на тези колони е указано как следва да се изчислят тези премии 

- В последната колона №21 следва да се посочи общия сбор на премията за 36 месеца 

чиято обща крайна сума  следва да кореспондира с точка 3  от ценовото предложение образец 

12(т.3. Предлаганата обща стойност на застрахователната премия за предоставяне на услугата сключване на застраховка 
пълно “КАСКО” за ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ (36) МЕСЕЦА за онези МПС, изрично посочени в приложение 
№ 12А към настоящата Ценова оферта при изискванията  на „задължителното условие“) 

- В т.2 към т.4.1. на техническата спецификация е допусната техническа грешка с  изписване 

на цифрата 12 ,  доколкото във  всички останали абзаци и в другите документи на обявената 

поръчка се сочи срок при това цифром и словом  от 36 месеца.  

 

Приложеният отговор на направеното искане е публикуван  в профила на купувача към 

електронната преписка на обществената поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. 

 

 

 

 

ИНЖ. (подписано и заличено , съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Директор на СИДП ДП – Шумен 

 

 
ДИ/АК 


