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“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg 

 

Изх.№ ПО-01-284/06.11.2019г. 

 

 

До всички заинтересовани лица и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация 

ЕООД – Благоевград по обособени позиции”, с Уникален номер в Регистъра на ОП: 9094189 

 

 
РАЗЯСНЕНИЕ по чл.189 ЗОП 

Във връзка с постъпило запитване по условията на процедурата, предоставям на 

заинтересованите лица настоящите разяснения по постъпили въпроси. 

 

ВЪПРОС: В техническата спецификация за 6-та обособена позиция е записано: 

 „Застраховка „Автокаско”: за 16 броя автомобили, собственост на „В и К’ ЕООД 

Благоевград, съгласно Таблица №2, по образец от документацията за участие. 

 Застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС": 10 000 лв. за всяко лице/място за 4 

броя автомобили, посочени в Таблица № 2, по образец от документацията за участие. 

В приложената таблица № 2 в документацията, за 11 МПС е посочено ДА за сключване на з-ка „Злополука” и за 39 
МПС е посочено „ДА” за з-ка Каско. 
Моля възложителят да уточни кой е верният брой МПС за застраховане, и ако това е информацията от 
етехническата спацификация, кои точно са съответно 4-те МПС със з-ка Злополука и 11-те със Каско. 
 

ОТГОВОР:  

В приложената техническа спецификация към обществена поръчка с предмет: 

“Предоставяне на застрахователни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Благоевград по обособени позиции”, в цитираната част за об. п. №6 е допусната техническа 

грешка.  

При изготвяне на своите оферти, участниците в процедурата, следва да се съобразят с 

посочените в таблица №2 данни, а именно:  

 „Застраховка „Автокаско”: за 39 броя автомобили, собственост на „В и К’ ЕООД 

Благоевград. 

 Застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС": 10 000 лв. за всяко лице/място 

за 11 броя автомобили. 

 

Настоящите Разяснения не променят условията, при които е публикувана обявата, както и 

условията за изпълнение на възлаганата поръчка. Същите да се считат за уточняващи 

условията на процедурата и като такива са насочени към всички заинтересовани лица, като 

участниците следва да съобразят тук изложеното като задължително спрямо всички. 

 

 

Възложител:  _________/П/______________ 

 Инж. Росица Димитрова 

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград 
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