Във връзка с постъпили писма от застрахователни дружества с искане на разяснения по
публична покана с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при пет
самостоятелно обособени позиции”, предоставяме следната информация:
Въпрос 1: Моля за уточнение единичните или общите стойности следва да се приемат за
коректни от участниците при формиране на застрахователната премия (Позиция II).
Отговор: Коректни са единичните стойности, отразени в приложенията, като
застрахователната премия се формира върху тях.
В този смисъл общите стойности по приложения са, както следва:
Приложение 2.1. Обект ССКРЧК "София 1" - 545 676.75 лв.;
Приложение 2.1. Обект ССКРЧК "Леденика" - Велико Търново - 135 063.10 лв.;
Приложение 2.2. Обект ДУС "Видин" - 948 129.24 лв.;
Приложение 2.3. За Мерцедес С 30-67 НР - 711 119 лв.; За Мерцедес С 23-38 ХВ - 1 795
494.39 лв.; За Мерцедес С 23-40 ХВ - 938 420.56 лв.; За Мерцедес СА 1854 КТ - 875 143.82 лв.
Въпрос 2: Съгласно указанията, участниците следва да окомплектоват офертите си в три
плика. Възложителят предоставя образец на техническо предложение, в което се посочват
доказателства за презастраховане на рисковете и се поставя в плик № 2. В Раздел III.
"Съдържание на офертата" обаче е регламентирано доказателствата за технически и
квалификационни възможности на участниците /в т.ч. и доказателства за презастраховане/ да се
представят в плик № 1.
Отговор: Доказателствата за презастраховане на рисковете, като част от доказателствата
за технически и квалификационни възможности на участниците, се поставят в плик № 1. При
попълване на образеца на техническо предложение (плик № 2) единствено се потвърждава
тяхното представяне.
Въпрос 3: Участниците могат ли да участват за една или повече обособени позиции.
Отговор: Да, допуска се участие по една или повече обособени позиции.
Въпрос 4: Поставено е изискване за покритие на „допълнителни загуби и разходи
вследствие застрахователно събитие”. Моля да конкретизирате какво се има предвид под
„допълнителни загуби и разходи вследствие застрахователно събитие”.
Отговор: Поставеното изискване се отнася до разходите, направени за ограничаване и
ликвидиране на последиците от застрахователно събитие и спасяване на увреденото имущество,
в т. ч. разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество, както и за
транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено застраховано имущество.
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