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93-ОП19-32( 12 )/13.08.2019 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.
ВЪПРОС № 1: Моля Възложителят да предостави информация за щетимост през
последните 3 /три/ години – причина и размер на всяко събитие по обособените позиции:
Обособена позиция 2 „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу – „Кражба и
грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”, както и
за Обособена позиция 3 „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти,
собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на
трети лица / вкл. вандализъм/”.
ОТГОВОР № 1:
1. По обособена позиция Обособена позиция 2 „Електронно оборудване –
застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и
„Злоумишлени действия на трети лица” няма щетимост през последните три години.
2. По Обособена позиция 3 „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни
обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу
„Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” са изплатени щети през
последните три години, както следва: - в следствие на злоумишлени действия на трети
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лица/ вандализъм - 29 бр. на обща стойност 19 789,33 лв.; - в следствие на буря – 1 бр.
на стойност 954,25 лв.
ВЪПРОС № 2: Можем ли да добавим в Договора в частта Прекратяване на договора:
Чл. 31. (10) с текст: „С едностранно писмено предизвестие отправено до другата
страна, в срок от 3 (три) месеца преди края на текущия застрахователен период.“
Чл. 37. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията
на чл. 116 от ЗОП, както и на основанията предвидени в КЗ.
Маркираните текстове са допълнително добавените.
ОТГОВОР № 2: При подготовка на своите оферти участниците следва да се
придържат към поставените от Възложителя условия и да се съгласят с клаузите на
приложения проект на договор към документацията на настоящата обществена
поръчка.
Относно Обособена позиция 4: „Служители и лица, подлежащи на застраховане
от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“, „Трудова
злополука“ и рискова застраховка „Живот“
ВЪПРОС № 3: В документацията за застраховка „Злополука“ за покрит риск сте
посочили „Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука и
заболяване през срока на договора.“ Моля уточнете дали става въпрос за техническа грешка,
тъй като по застраховка „Злополука“ се покриват само рискове за злополука, а не за
заболяване.
ОТГОВОР № 3: Участникът следва да предложи застраховка „Злополука“, при
която се покриват всички рискове за злополука.
ВЪПРОС № 4: Служителите, подлежащи на застраховане съгласно чл. 223, ал. 7 от
ЗУТ, следва да имат сключени два броя застраховки с лимит до 10 000 лв. – застраховка
„Злополука“ и отделно рискова застраховка „Живот“ или една застраховка с лимит до 10 000
лв., която да покрива рискове за злополука и заболяване?
ОТГОВОР № 4: Служителите, подлежащи на застраховки „Злополука“ и
„Живот“ съгласно чл. 223, ал. 7 от ЗУТ, се застраховат със застрахователна сума в
размер на 10 000 лв. за едно лице.
Това означава, че участникът следва да предложи една застраховка с лимит
10 000 лв. за едно лице, покриваща злополука и застраховка "Живот".
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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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