
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на
застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по обособени позиции”, 
№ в РОИ 00073-2015-0020.

Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори: 

Въпроси:
1. Коя сума ще оценявате, тази по П риложение 6 ли с позиции от 1-66 или
тази от О бразец № 5 - позиции „от № 1 до № 23"?
2. Ако се дири сумата по П рилож ение 6, то тази сума ли следва да се впише в
таблицата в Образец № 5, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ - стр. 6 и стр. 7,
независимо, че е озаглавена „Общ годиш ен размер на застрахователн ата премия 
за застраховане на видовете МПС сумарно от № 1 до № 23"?
3. За техническа греш ка ли ще се приема изписването на позициите от 1 до 
23 и следва ли да се приема, че това обхващ а от 1 до 66 - позициите на 66 бр. 
МПС, за които подготвям е ценови предлож ения?

Отговор: Отправеното запитване навежда на мисълта за неяснота, относно формиране на 
ценовите предложенията по подпоказател Ц1 в хипотезата на участие за позиция №1 от 
обявената обществена поръчка и поради това посоченият по-долу отговор е свързан с 
него.

Относно въпрос №1: Съгласно одобрената в документацията методика за оценка по позиция 
№1, по подпоказател Ц1 - е подпоказател, оценяващ предложеният общ годишен размер на 
застрахователната премия за застраховане на видовете МПС сумарно от № 1 до № 23 по 
Приложение 1.
В Приложение 1 са изброени отделните видове МПС , индивидуализирани по вид, обем на 
двигателя, товароносимост и други белези, спомагащи за определяне на конкретния годишен 
размер на застраховката им. За всеки вид МПС в приложение 1 е необходимо да се посочи 
„Годишен размер на застрахователната премия при четири вноски, в лева“ за всеки вид МПС от 
№1 до №23. Сумата от тези числа е необходимо да се запише в полето най-отдолу с надпис: 
„Общ годишен размер на застрахователната премия за застраховане на видовете МПС сумарно 
от № 1 до № 23:“, като полученото число се записва в образец № 5 от документацията, а 
именно:

I. 1. "Гражданска отговорност" на автомобилистите:
- Общ годишен размер на застрахователната премия при четири вноски (общата 
застрахователна премия за позицията), съгласно Приложение 1:
............................ ( ......................................................................................... .) лева без ДЗП
............................ ( ......................................................................................... .) лева с ДЗП
Това е стойността, която комисията ще вземе предвид при оценяване на предложенията 
на участниците по подпоказател Ц1 за позиция №1.



Относно въпрос №2
Не се изисква сума на автомобилите, посочени под № от 1 до 66 в Приложение № 6, тъй като 
нужната информация би следвало да бъде извлечена от посочената от участниците в 
приложение №1 информация.

Например: автомобил под № 9 в приложение № 6 е със следните параметри:

9 Хюндай Матрикс товарен/2 2004 1795 21.7.2015 ВТ6922АР
Обемът на двигателя на посочения автомобил е 1795 куб. см и той попада в графа № 4 от 
Приложение №1 „Леки автомобили с обем на двигателя над 1600 куб. см до 1800 куб. см вкл.“., 
където съответния участник посочва размера на годишната му застрахователна премия.

Относно въпрос №3: В приложение № 6 Възложителят е обхванал наличните си към момента 
на обявяване на поръчката МПС (66 бр.МПС) с цел, потенциалните участници да придобият 
представа за обема на дейностите, включени в обхвата на позицията.
В приложение №1 е направен опит да бъдат обхванати всички възможности за придобиване на 
различни видове МПС, които не е задължително Възложителят да притежава към настоящия 
момент, но които евентуално биха могли да попаднат в неговия патримониум в един 
неопределен бъдещ период и за които за него би възникнало задължение да възложи 
изпълнението на услугата "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




