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РАЗЯСНЕНИЯ

Във връзка с провеждането на процедура за избор на доставчик с предмет: Избор на
доставчик за застраховане на неимуществените интереси на „Информационно обслужване“ АД в
две обособени позиции: Позиция 1. Групова рискова застраховка „Живот и злополука“; Позиция
2.
Доброволно здравно осигуряване, чрез сключване на Групова медицинска застраховка, и
постъпили запитвания, Ви уведомяваме следното:
Въпрос 1: Застраховките ще бъдат сключени в условия на директна продажба между Вас
и избрания Застраховател?
Отговор 1: Да, застраховките ще бъдат сключени директно с избрания изпълнител.
Въпрос 2: Моля за яснота как
застраховките?

да тълкуваме записите относно срока на

Указания срок за изпълнение на възложеното - 24 месеца, считано от 01.01.2022г., а
записаните срокове в описанието на застраховките „Срок на застраховката - една година
считано от 01.01.2022г.“
Да считаме ли, че Възложителя ще сключи двугодишен договор, които ще включва два
едногодишни застрахователни периода ? т.е. всяка застраховка и указаните в нея лимити /
подлимити са за едногодишен срок?
Отговор 2: С избрания изпълнител ще бъде сключен договор с период на изпълнение 24
месеца, а застраховките ще се сключват за два последователни едногодишни периода.
Въпрос 3: Моля за данни за средна възраст на групата лица, които подлежат на
застраховане:- по Групова Рискова застраховка Живот; - по медицинска застраховка.
Отговор 3: Средната възраст на групата лица, които подлежат на застраховане е както
следва:
-

По групова рискова застраховка Живот – 42 г.;
По медицинска застраховка – 42.5 г.

Въпрос 4: Предвид ваш запис от т.7.4. на Поканата: указващ, че кандидатите, които
представят технически предложения, неотговарящи на изискванията на настоящата процедура,
се отстраняват от участие и предвид Методиката за оценка (Приложение 2) в която се оказва,
че само предложения , които съответстват на изискванията за Техническото задание, ще бъдат
допуснати до оценка моля за яснота: допустимо ли е Застрахователя да доуточнява покритията
указани във ваше задание според валидните за него условия за медицинска застраховка
примерно:
В Извънболнична медицинска помощ :

1

- ползване на ЯМР за 1 лице до ….пъти годишно;
- физиотерапия и рехабилитация до подлимит …. лева;
и други аналогични условия, които доуточняват вашето задание?
т.е. Застрахователят ще спази заданието по видове покрития и лимити/
подлимити , но има ли право да добавя и своите условия за всяко от тях?
Отговор 4: Застрахователят не може да добавя условия към поставените в Техническото
задание изисквания. За да бъде прието техническото предложение за коректно и в съответствие с
изискванията на Техническото задание, на изискванията трябва да бъде отговорено изцяло, без
поставяне на допълнителни условия и ограничения.
Въпрос 5: С цел изработване на оптимално предложение за Вас, моля за следната
статистическа информация за развитието на риска на вашата група по двете застраховки обект
на поканата Ви както следва:
-

За РЖ – моля за последните два застрахователни периода - броя случаи годишно довели
до: смърт; пълна трайна загуба от заболяване или злополука ; частична загуба от
заболяване;; хирургична намеса и фрактури и изгаряния

За Доброволно здравно осигуряване (т.е. медицинска застраховка) - моля за
последните два застрахователни периода справка за изплатените суми по видове пакети.
Отговор 5: Възложителят не разполага с обобщена информация за целия период и не
може да я предостави в рамките на настоящата процедура.
Въпрос 6: Приложение 3 от кои лица следва да се подпише?
Отговор 6: Приложение 3 – декларация, следва да бъде подписано от всички лица,
представляващи кандидата съгласно търговската му регистрация.
Въпрос 7: Има ли прогнозни стойности по обявените позиции?
Отговор 7: По обявените позиции няма прогнозни стойности.
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