
 

 

РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОСТАВЕН ВЪПРОС, ПОСТАВЕН ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ. 

№4 (препис) 

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

обект – услуга, и с предмет: „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, 

на 18.05.2016 г. в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, по факс, е постъпило писмено искане с поставени 

два въпроса и искане за разяснение със следното съдържание: 

Въпроси от заинтересувано лице: 

Въпрос № 1 – В приложение №12А към ценовото предложение за лизинговите 

автомобили за които НЕ Е посочен краен срок на изтичане на лизинга, да бъде ли предлагане 

премия по застраховките „Гражданска отговорност“ и „Злополука на места“? 

Въпрос № 2 – В приложение №12А към ценовото предложение за лизинговите 

автомобили за които Е посочен краен срок на изтичане на лизинга, да бъде ли предлагане 

премия по застраховките „Гражданска отговорност“ „Злополука на места“ и „Каско“? 

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 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: 

Отговор на въпрос № 1: 

Към възложителят от 27.04.2016 г. от друго заинтересовано лице са отправни сходни 

въпроси отговорите на които са публикувани в разяснение от 03.05.2016 г. съобразявайки с същото 

на поставения първи въпрос отговорът е, че за лизинговите автомобили за които не е посочен 

краен срок на изтичване на лизинга освен, че не следва да се оферира премия „Автокаско“ НЕ 

СЛЕДВА да се оферират и премии по „Гражданска отговорност“ и „Злополука на места“. 

Отговор на въпрос № 2: 

За лизинговите автомобили за които Е посочен краен срок на изтичане на лизинга, в 

приложение №12А към ценовото предложение СЪЩО НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОФЕРИРАТ 

премии по застраховките „Гражданска отговорност“ „Злополука на места“ и „Каско“, като 

размерът на същите бъде съобразен с крайния срок да договора за лизинг и крайния срок на 

обявената поръчка. 

Приложеният отговор на направеното искане е публикуван  в профила на купувача към 

електронната преписка на обществената поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. 

 

 

 

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

Директор на СИДП ДП-Шумен 
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