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РАЗЯСНЕНИЯ
Във връзка с провеждането на конкурс за избор на изпълнител за застраховане на
имуществото на „Информационно обслужване“ АД в две обособени позиции:
Позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на моторни
превозни средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно
обслужване“ АД, застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“
АД и застраховка „Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на „Информационно
обслужване” АД;
Позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за стационарна и
преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка „Имущество“
на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД,
и постъпили запитвания, Ви уведомяваме следното:
Въпрос 1: Посочената максимална застрахователна годишна премия за застраховка
„Каско“ на 55 броя автомобили в размер на 58 721.40 лева с включен 2 % данък, за целия срок на
изпълнение (24 месеца) ли се отнася или за една година?
Отговор 1: Максималната застрахователна годишна премия се отнася за една година, като
е валидна за всяка една от двете години на изпълнение.
Въпрос 2: С кои стойности следва да се съобрази кандидатът при изготвяне на Ценовото
предложение за застраховка „Каско“ на 55 броя автомобили: заложените от възложителя
стойности, посочени в Приложение № 1 или съгласно т. 1.2.9. (методика на Застрахователя)?
Отговор 2: При изготвяне на Ценовото предложение и определяне на застрахователната
премия за първата година на изпълнение кандидатът следва да се съобрази със заложените от
възложителя стойности, посочени в Приложение № 1.
Въпрос 3: В случай, че следва да се вземат предвид стойностите, посочени от
възложителя в Приложение № 1 за застрахователни суми за първата година, то какви следва да
бъдат те за втората година от договора и как да бъдат определени?
Отговор 3: Застрахователните суми за втората година на изпълнение следва да бъдат
определени на база посочените в Приложение № 1 суми съгласно овехтяване по методика на
застрахователя.
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