
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ. 

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

обект – услуга, и с предмет на изпълнение: „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, а именно – Открита процедура, открита с Решение 

№ 13/14.04.2016 г. на Директора на „СИДП”ДП – гр. Шумен за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка, с изходящ № 2062/14.04.2016 г. и Обявление с изх. № 

2063/14.04.2016 г. публикувано в РОП с импортен № 729842, в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен са 

постъпили по електронната поща на предприятието, съответно писмено искане и поставен 

въпрос, на 27.04.2016 г. с № 100-2833/27.04.2016 г. по описа на изходящия пощенски регистър 

на заинтересуваното лице и с № 2347/27.04.2016 г. по описа на входящия пощенски регистър на 

ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, от заинтересувано лице, относно горепосочената поръчка, със 

следните текстове и съдържание: 

Искане за допълнителна информация от заинтересувано лице: 

„1. В образеца на ценовото предложение Възложителят е указал, че следва да се посочи 

застрахователна премия за всички МПС по застраховки Гражданска отговорност на 

автомобилистите и Злополука на местата в МПС. В тази връзка моля за следните уточнения: 

1.1 Следва ли да се предложат застрахователни премии за МПС, да които не е посочен 

срок за изтичане на действащата полица? 

1.2. Конкретно за ДЛС Шерба – за автомобили под №№ 34,35,36,37,38 в колоната брой 

места е посочен знак „Х“ – следва ли да се счита ,че не подлежат на застраховка „Злополука 

на местата в МПС“? 

1.3. Конкретно за ДГС Балчик – за автомобили по №№ 1-7,9 12-23 в колоната брой места е 

посочен текст „не се предвижда“ – следва ли да се счита, че не подлежат на застраховка 

„Злополука на местата в МПС“? 

1.4. Моля Възложителят да посочи брой места в МПС за: 

1.4.1. ДГС Генерал Тошево – автомобил под № 10; 

1.4.2. ДГС Тервел – автомобил № 10. 

2. Съгласно публикувано решение за промяна стойността на МПС, посочена от 

Възложителя, се приема за застрахователна сума за първата година. В тази връзка моля за 

посочване на застрахователната стойност за следните МПС: 

ДГС Балчик – автомобили под №№ 10,11,12,13,15,16 и 

ДГС Преслав – автомобили под № 8 и 9. 

3. В приложение 12А към ценово предложение са предвидени колони за посочване на 

застрахователна премия за застраховка Автокаско за всяко МПС за всеки едногодишен 

период. Следва ли да се посочи и застрахователната сума за всяко МПС за всеки едногодишен 

период, редуцирана съгласно указаното от Възложителя в решението за пормяна? 

4. Съгласно образеца на ценовото предложение Приложение № 12 за лизинговите 

автомобили не се следва да се посочва застрахователна премия за застраховка Автокаско. 

Важи ли това указание за лизингови автомобили с посочена от Възложителя 

застрахователна сума? 

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 
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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 и уточняващи отговори на поставените въпроси, в 

последователността на зададените въпроси, както следва: 

1. Отговор на въпрос № 1, с подвъпроси по съответните точки: 

1.1. Отговорът е: Да, следва бъдат посочени застрахователните премии за застраховки 

„Застраховка гражданска отговорност“ и „Застраховка злополука за места“. 

1.2. За изброените във въпроса автомобили под № № 34, 35, 36, 37, 38, за ТП „ДЛС 

Шерба“, след като в колоната „брой места“ е посочен знак „Х“ означава, че същите автомобили 

не подлежат на застраховка „Злополука за места“ и застрахователна премия за тях не следва 

да се посочва. 

1.3. За изброените във въпроса автомобили под №№ 1-7,9, 12-23, за ТП „ДЛС Балчик“, 

след като е посочен текст „не се предвижда“, означава, че същите не подлежат на застраховка 

„Злополука на места“ за МПС и застрахователна премия за този вид застраховка не следва да 

се посочва. 

1.4.1. Във приложение 12А (нов образец) е посочено, че за автомобил № 10 към ТП „ДГС 

Генерал Тошево“ – товарен ТК-80, не са посочени места и не следва да се предвижда 

застраховка „Злополука на места“. 

1.4.2. Във приложение 12А (нов образец) е посочено, че за автомобил № 10 към ТП „ДЛС 

Тервел“ – товарен Тойота „Хай лукс“, не са посочени места и не следва да се предвижда 

застраховка „Злополука на места“. 

2. Отговор на въпрос № 2 с подвъпроси по съответните точки: 

2.1. Посочваме следните застрахователни стойности за посочените във въпроса 

автомобили на ТП „ДЛС Балчик“: 

- за посочен автомобил под № 10 – Опел „Инсигния“ – 20 000,00 лв.; 

- за посочен автомобил под № 11 – „Санг йонг“ Родиус комби – 10 000,00 лв.; 

- за посочен автомобил под № 12 – Тойота „Хай лукс“ – 15 000,00 лв.; 

- за посочен автомобил под № 13 – Тойота „Хай лукс“ (пожарна) – 15 700,00 лв.; 

- за посочен автомобил под № 15 – Сузуки „Гранд Витара“ – 8 000,00 лв.; 

- за посочен автомобил под № 16 – Сузуки „Гранд Витара“ – 8 000,00 лв.; 

2.2. Посочваме следните застрахователни стойности за посочените във въпроса 

автомобили на ТП „ДГС Преслав“: 

- за автомобил № 8 – „Грейт уол Ховер“ – 9 614,00 лв.; 

- за автомобил № 9 Тойота „Хай лукс“ – 16 000,00 лв. 

3. Отговор на въпрос № 3: 

По приложение 12А в колоните предвидени за застрахователни премии за застраховка 

„Автокаско“ за всяко МПС за съответния годишен период, следва да се посочи единствено и 

само сумата на предлаганата застрахователна премия, без да се посочва основата върху която е 

получена, съгласно публикуваното решение за допълнение. 

4. Отговор на въпрос № 4: 

За лизинговите автомобили за застраховка „Автокаско“, независимо, че е посочена 

застрахователна сума, кандидатите не следва да предлагат застрахователна премия. 

Настоящото писмено разяснение е изготвено и публикувано на профила на купувача в 

електронното досие на горепосочената обществена поръчка, на 03.05.2016 г. и е изпратено по 

електронен път на посочения електронен адрес от заинтересуваното лице, поставило въпроса. 

 

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

Директор на СИДП ДП-Шумен 
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