SSfih
1

ОБЦ^^Щ^Щ^рВО
г-т ,^а,йкаг!ляга$ия*№2*ШЮ Велико Търново
!.-„ L |» ^^'/тШ 161* факс: 0 6 2 / 6 7 997
DHIViavi.dl'J-lb.com

РЕГКСТ1

VELIKOTURNOVO MUNICIPALITY
е 2, Maika Bulgaria Sq., 5000 VelikoTurnovo, BULGARIA
« + 3 5 9 62 619 304, f a x + 3 5 9 62 627 997
@ mayorvt@vt.bia-bg.com

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на
застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по обособени
позиции: Обособена позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални
активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Обособена позиция №2 Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ
по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" по „Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г." (ПРСР); Обособена позиция
№3 - Услуга по застраховане на телеметрична система за отчитане на нивото на река
Янтра и река Белица; Обособена позиция №4 - Услуга по застраховане на 12 лица
доброволци от Доброволно формирование „Велико Търново със застраховка
„Трудова злополука"; Обособена позиция №5 - Услуга по застраховане със
застраховка „Обща гражданска отговорност" ОП „Зелени системи", гр. Велико
Търново" с уникален номер 00073 - 2018 - 0039 в регистъра на АОП.

Въпрос 1: Съгласно Списък на материални активи към Приложение №1 Техническа
спецификация по Обособена позиция №1 е посочена т. 1 „ДКС".
1.1 Моля, Възложителят да разясни какво има предвид по съкращението „ДКС" и
съответно да уточни какви са материалните активи, подлежащи на застраховане (вид и
брой) с балансова стойност в размер на 148 098,00 (сто четиридесет и осем хиляди и
деветдесет и осем лв. и 00 ст.) лева.
Отговор: В приложение №1 от Техническата спецификация т. 1 от Списък на
сгради, обект на застрахователни услуги и Списък на материални активи, обект на
застрахователни услуги под наименованието „ДКС" следва да се чете Дворец на културата
и спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново, ул. „Краков" №3. Материалните активи,
които ще подлежат на застраховане след заявяване от страна на съответната структура са
машини и съоръжения, стопански инвентар, задбалансови активи.
Съгласно Техническата спецификация „На застраховане ще подлежат, след
заявка, и материални активи, намиращи се в съответната сграда". Материалните
активи ще бъдат възложени допълнително при необходимост със заявка от представител
на възложителя, съгласно чл. 1, an. 3 от проекта на договор, а именно:
„Застрахователните договори се сключват поетапно след заявка. Поетапното възлагане
ще се обуславя от необходимостта от застраховане и от изтичане на вече сключени
застраховки.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
или негови представители
заявяват
видовете
застраховки, включени в поръчката".

Въпрос 2: В отговор на въпрос №2 от Разяснението на Възложителя №91 - 00 372/12.10.2018 г. е посочено:
За картините, които са закупени или дарени, разполагаме със стокови разписки.
Същите са отразени стойностно в баланса и оборотната ведомост на бюджетната
структура.

(SS5)
Intertek

Община - приятел иа патето

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285

unicef<6»

Картините, които се съхраняват във фондохранилището, не се водят стойностно, а
по инвентарни книги описани по: номер, име на картината, автори и други данни.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия
„Борис Денев", гр. Велико Търново движимите културни ценности, инвентирани във
фонда подлежат на инвентаризация по реда на Наредба №Н - 6/11.12.2009 г. за формиране
и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат
извънсчетоводно, без стойност.
В Списък на материални активи към Приложение № 1 , възложителят е посочил
балансова стойност на картините в размер на 124 512,00 (сто двадесет и четири хиляди
петстотин и дванадесет лв. и 00 ст.) лева.
2.1. Моля, Възложителят да уточни дали тази стойност се отнася общо за всички
картини, закупени или дарени и тези съхранявани във фондохранилището.
2.2. В случай, че културни ценности съхранявани във фондохранилището са обект
на застраховане, предвид че същите се отчита извънсчетоводно, без стойност, моля
Възложителят да уточни, как следва да бъде определена застрахователната им сума.
Отговор: 2.1. Стойността 124 512,00 (сто двадесет и четири хиляди петстотин и
дванадесет лв. и 00 ст.) лева е балансова стойност на картините, закупени и дарени. Тази
стойност не включва картините, съхранявани във фондохранилището на Художествена
галерия „Борис Денев".
2.2. Културните ценности, съхранявани във фондохранилището на галерията са
общо 3 886 броя, както следва:
- графика - 2 029 броя;
- живопис - 1 503 броя;
- скулптура - 354 броя.
Същите са без стойност, следователно не можем да посочим застрахователна
стойност.

Въпрос 3: Съгласно Списък на материални активи към Приложение №1 Техническа
спецификация, в активите, подлежащи на застраховане по Обособена позиция №1
фигурират 602 325 броя книги.
3.1. Моля, Възложителят да уточни, как е определена посочената в списъка
балансова стойност в размер на 1 450 321,06 (един милион четиристотин и петдесет
хиляди триста двадесет и един лв. и шест стотинки).
3.2. С какви документи разполага Възложителят, удостоверяващи стойността им?
3.3. Моля, Възложителят да поясни, дали тези 602 325 броя книги „Библиотечен
фонд - към 30.06.2018 г." се намират в Регионална библиотека „П. Р. Славейков", гр.
Велико Търново и ако не, да поясни, къде се съхраняват тези книги, както и какво се
съхранява в цитираната библиотека и на каква стойност.
Отговор: 3.1 Балансовата стойност възлизаща на 1 450 321,06 лв. е сформирана с
течение на годините чрез набавяне и отчисление на библиотечни документи. Има
изградена автоматизирана система за регистрация на документи, в която се завеждат
книгите постъпващи в библиотеката - чрез покупка, дарение и депозит. В система е
заложено автоматизирано преизчисляване (ревалоризация) на библиотечния фонд.
За старопечатните книги и ръкописи не може да бъде дадена стойност.
3.2. Документите с които разполага библиотеката са:
- фактури за закупените книги;

- свидетелства за дарение - за книгите дарение - остойностяването е по пазарни
цени;
- депозитни списъци - при тях книгите се завеждат с коричната стойност.
3.3. Библиотечните единици сформиращи библиотечния фонд се съхраняват в
Регионална библиотека „П. Р. Славейков" - гр. В. Търново.

Въпрос 4: В глава III, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения" в
документацията за участие, Възложителят е посочил, че участниците не могат да се
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка, като съгласно Глава V „Критерий за възлагане на поръчката" ЦП Ценови показател с тежест 50% е показател за предлаганите от участника Тарифни числа
за застраховане на сгради и материални активи.
В Глава III, Раздел 1, т. 4 Плик „Предлагани ценови параметри", са посочени
условия, с които участниците следва да се съобразят при изготвяне на ценовото
предложение, като е посочено, че ако застрахователната премия се определя от тарифа,
методика или др. подобни на застрахователя, същата се прилага в плик „Предлагани
ценови параметри". В образеца на Ценово предложение Възложителя изисква да бъде
посочен:
Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена:
(Участниците
представят
информация
за:
начина
на определяне
на
застрахователната премия за отделните видове застраховки, включени в обхвата на
поръчката, отстъпки (ако се предлагат такива). Ако застрахователната премия се определя
по тарифа, методика и др. подобни на застраховател, същата се прилага. Представената
информация трябва да сочи ясно и недвусмислено начина и правилата за определяне на
застрахователната премия. Участниците посочват условията и начините за плащане на
премиите, брой на вноските; „Бонуси" и „Привилегировани условия" и др. предложения
от застрахователя в полза на Възложителя, и др.).
4.1. Тъй като начина на ценообразуване представлява търговска тайна на
изпълнителя, по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП, моля, Възложителят да потвърди, че
посочената конфиденциална информация, няма да бъде публично разкривана пред трети
лица, с изключение на предложените тарифни числа, които са показател за оценка.
Отговор: Участниците могат да приложат в офертата си декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, като посочат и коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят
ще се съобрази с това желание, с изключение на конфиденциалността по отношение на
информацията от офертите им, която подлежи на оценка.
В тази връзка Възложителят потвърждава, че посочената конфиденциална
информация няма да бъде публично разкривана пред трети лица, с изключение на
предложените тарифни числа, които са показател за оценка.

Въпрос 5: В глава V „Критерий за възлагане на поръчката" за обособена позиция 1, е
посочено, че икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз
основа на критерия за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена", като за
показател КП е записано:
КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в
календарни дни).
Като в същия раздел в т. 1.3. Формиране на оценката по показател КП е записано:

КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното обезщетение
(в работни дни).
5.1. Моля, Възложителят да уточни, в календарни или в работни дни следва да бъде
посочен срок за изплащане на застрахователното обезщетение.
Отговор: В текста, където е посочено, че критерия за възлагане е „оптимално
съотношение качество/цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и който оценява офертите
въз основа на показателите: ЦП - ценови показател и КП - качествен показател е
допусната техническа грешка относно записаните „ календарни дни ".
Съгласно Раздел II, т. 2.5 „Критерии за възлагане" от Обявлението - Критерии за
качество - КП - качествен показател - срок за изплащане на застрахователното
обезщетение (в работни дни), т. 1.3. „Формиране на оценката по показател КП" от Глава
V „Критерий за възлагане на поръчката" от документацията - КП - качествен показател срок за изплащане на застрахователното обезщетение (в работни дни), т. 3.5 (първо тире)
от Глава III, Раздел 1 от документацията „Предлаган срок за изплащане на
застрахователното обезщетение/сума: в работни дни (цяло число)" и т. 6 (първо тире)
„Предлаганият от нас срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума е
в
работни дни (цяло число)" от образец №3 „Техническо предложение", Срокът за
изплащане на застрахователното обезщетение следва да се запише в работни дни (цяло
число).
Във връзка с посоченото по-горе следва да се има предвид, че Срокът за
изплащане на застрахователното обезщетение трябва да се предложи в работни дни.
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W Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП

във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!

