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93-ОП19-32( 6 )/06.08.2019 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33 ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили
запитвания, предлагаме на вашето внимание следните разяснения, относно обществена
поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо
имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на община
Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи:
Обособена позиция 1 „МПС - застраховки „Гражданска отговорност”
„Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”, "Злополука
на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска отговорност“;
Обособена позиция 2 „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу –
„Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети
лица”;
Обособена позиция 3 „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти,
собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу „Злоумишлени
действия на трети лица / вкл. вандализъм/”;
Обособена позиция 4 „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община
Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“, „Трудова злополука” и
рискова застраховка „Живот“ открита с Решение № 1954 от дата 18.07.2019 г., вписана в
Регистъра по обществените поръчки към АОП под уникален номер № 00797-2019-0042,
вписана в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 140-345020 от 23.07.2019г.
По обособена позиция 1 „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове, „Злополука
на водача и пътниците в МПС”, „Гражданска отговорност” и „Обща гражданска отговорност“:
ВЪПРОС № 1: Моля да ни бъде предоставена информация от фактура или договор за
покупко-продажба, или друга документация – документ за придобиване на МПС с ДК№
А9571НВ, А9572НВ и А1485НМ за действителната стойност на ППС в ново състояние.
ОТГОВОР № 1: Стойностите на придобиване на цитираните ППС са както следва:
- МПС с рег. № А9571НВ – 192 601,54 лв.
- МПС с рег. № А9572НВ – 192 601,54 лв.
- МПС с рег. № А1485НМ – 63 718,00 лв.
ВЪПРОС № 2: За ППС с рег. № А07965 моля за допълнителна информация относно
товароносимост и общо тегло.
ОТГОВОР № 2: В талона на ППС с рег. № А07965 няма данни за тегло и
товароносимост. След проверка от електронните везни на депо Братово са замерени:
товароносимост – 3500 кг.; тегло – 2500 кг.
ВЪПРОС № 3: В списъка с автобуси Приложение №1.2 е посочена стойност съгласно
експертна оценка. Посочената от Възложителя стойност само за първата година ли се отнася
или за целият срок за изпълнение на поръчката – 3 години? Да бъде ли приложено овехтяване
на МПС за втората и третата година, съгласно Методиката на застрахователя?
Стр. 1 от 2

О Б Щ И Н А Б У Р ГА С
8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ОТГОВОР № 3: Посочената стойност в списъка с автобуси по Приложение №1.2 се
отнася за целият срок на договора – 3 години.
ВЪПРОС № 4: В списъка с ППС и машини, обслужващи депо Братово към ОП „Чистота
Еко“ – приложение №1.3а е посочена стойност на придобиване за всяко ППС. Посочената от
Възложителя стойност на придобиване само за първата година ли се отнася или за целия срок
за изпълнение на поръчката – 3 години? Да бъде ли приложено овехтяване на МПС за втората
и третата година, съгласно Методиката на застрахователя?
ОТГОВОР № 4: Посочената от Възложителя стойност се отнася за целият срок на
договора – 3 години.
По обособена позиция 3 „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти,
собственост на община Бургас“-застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на
трети лица/вкл. Вандализъм/“:
ВЪПРОС № 5: Допълнителен риск „Действие на морски вълни“ само за обект „Мостик“
/позиция №8 от Приложение №3.1/ ли се отнася или за всички активи от приложението?
ОТГОВОР № 5: Допълнителен риск „Действие на морски вълни“ се отнася само за
обект „Мостик“.
По обособена позиция 4 „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас
и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“, „Трудова злополука“ и рискова
застраховка „Живот“.
ВЪПРОС № 6: По застраховка „Злополука“ и рискова застраховка „Живот“ на служители,
съгласно чл.223, ал.7 от ЗУТ, моля да посочите средна възраст на лицата в групата за
застраховане, както и тяхната професия.
ОТГОВОР № 6: Средната възраст на лицата в групата на застраховане е 43 години.
Длъжностите, които заемат са: началник отдел, главен експерт, главен специалист,
старши специалист в отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“.
Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от
документацията за провеждане на обществената поръчка.
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(дл. лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г.)
Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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