Постъпили въпроси към процедура за възлагане на поръчка с предмет:
„Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към
трети лица на „Булгартел" ЕАД за едногодишен период”.
1. Въпрос от 19.03.2018 г.
Моля за допълнителна информация относно застрахователните суми на автомобилите,
посочени в приложение 10 към документацията за участие:
Това са застрахователните суми, на които трябва да бъдат застраховани автомобилите
или Застрахователят може да определи сумите съгласно своя методика ?

Отговор: В Приложение 10 са дадени стойностите на автомобилите, на които са
закупени. Всеки участник трябва сам да определи застрахователната стойност на
автомобилите към момента на участие в търга посредством съществуващите
собствени
методики
за
определяне
на
застрахователни
справочници
и
застрахователна стойност.
2. Въпроси от 29.03.2018 г.
1) Въпрос: По позиция 4 застраховка „ Трудова злополука на работници и
служители“ на „ Булгартел“ ЕАД, посочените от Вас рискове се отнасят до друг
вид застраховка, Вашето желание за застраховка „Трудова злополука“ или за
застраховка „Групова злополука“ е, желаните рискове отговарят за застраховка
„Групова злополука“.
Отговор: В документацията за провеждане на процедурата и в техническото задание
за Позиция 4 са посочени изчерпателно вида на застраховката и покритите рискове,
при настъпването на които следва да се изплати застрахователно обезщетение.
2) Въпрос: Реална ли е средата брутна месечна заплата от 100лева (сто) на човек,
както е подадена в документацията? ( тя е под минималната заплата).
Отговор: Средната брутна месечна заплата е 1800 лева (хиляда и осемстотин) на
човек.
3) Въпрос: По повод цитираната от Вас „ Банкова гаранция“, как да процедираме,
тя не може да бъде издадена от нас. Ние може да Ви преведем парична сума
или да я предложим под формата на застраховка.
Отговор: Съгласно документацията за провеждане на процедурата участникът,
определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на
3 % от стойността на договор по съответната обособена позиция, предмет на
възлагане. Видът на гаранцията е парична сума, или банкова гаранция, и се избира
от участника. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение
на договора под формата на банкова гаранция, следва да представи такава с формата
и съдържанието по Приложение № 8, като банковата гаранция трябва да е с валидност
30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата
гаранция се представя от участника преди сключване на договора за изпълнение на
поръчката. Банковата гаранция следва да бъде издадена от лицензирана за тази
дейност банкова институция. „ Булгартел“ ЕАД не е изисквало Банковата гаранция да
се издаде от Участника.”

3.

Въпроси от 03.04.2018 г.

Моля за още едно уточнение по позиция 4: застраховка „ Трудова злополука на
работници и служители на „Булгартел“ ЕАД. В техническата спецификация сте ни
подали списък с длъжност и брой на служители. Сборувани са като 17 броя, но има
разминаване тъй като са изброени 16 служителя. Пропуснат е служител или е грешен
сбора?
Отговор: Реалната бройка на служителите на „Булгартел“ ЕАД към датата на
обявяване на процедурата е 17 бр. В таблицата към приложение 3г е пропуснат 13
ред - Главен счетоводител - 1 бр.

