
ОБЩИНА НЕСЕБ1

ДО: ВСИЧКИ ФИРМИ
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Ш* Л И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване
па застрахователни услуги за нуждите на Община Несебър по 5 /пет/ обособени

позиции

Във връзка с получено писмо с вх. № 92-00-5526/02.12.2013 г. от участник желаещ за
участва в обществената поръчка, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1 - Възложителят да уточни кои МПС, собственост на Община Несебър,
подлежат на застраховка „Злополука на местата"?

Отговор: На задължителна застраховка „Злополука на местата" подлежат МПС-та с
посочени брой на местата в приложените списъци, както следва:

Списък на автомолилите на управление „Селско и горско стопанство" към
Община Несебър подлежащи на састраховка „Гражданска отговорност"
/посочени са брой места в последната графа на справката/
Списък на автомобили на управление „Социални грижи и услуги", предложени
за застраховка „Каско и „Гражданска отговорност"
Списък на автомобилите па общинска администрация предложени за
застраховка „Каско и „Гражданска отговорност"
Списък на автомобилите на управление БКС - Община Несебър, по застраховка
гражданска отговорност
Списък на автомобилите на управление БКС - Община Несебър, по застраховка
„Каско"
Списък на автомобилите на кметство Свети Влас, предложени за сключване на
застраховки „Каско и Гражданска отговорност" / леки автомобили и
специализирани/
Списък на автомобилите на Кметство Обзор, предложени за застраховка Места,
Каско и Гражданска отговорност
Списък на автомобилите на Кметство Равда, предложени за застраховка,
„Каско" и „Гражданска отговорност"

Въпрос № 2 - съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска „Трудова злополука" застрахователната сума се определя на
базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и
служители. Моля възложителят да предостави информация за размера на средното
брутно трудово възнаграждение, въз основа на което участниците да предложат
застрахователна премия

Отговор: Размера па средното брутно трудово възнаграждение, въз основа на което

участниците да предложат застрахователна премия е както следва:



1. за Шофьор , лек автомобил до 9 места-21 бр. - 558 лв
2. за Шофьор, спец автомобил - 2 бр. - 617 лв.
3. за Булдозерист - 2 бр.- 457,50лв.
4. за Шофьор самосвал - 4 бр - 490 лв
5. за Шофьор товарен автомобил- 490 лв.
6. за Машинист фадрома - 2 бр. - 490 лв.
7. за шьофьор - 30 бр - 490 лв.
8. за Сметосъбирач - 118 бр - 420 лв.
9. за Метач - 184 бр. - 410 лв.
10. за Работник озеленаване - 30 бр. - 420 лв.
11. Служители от отдлел" Контрол върху строителство" - 7 бр. - 687 лв.
12. служители от ОП „УОГСГС" - 10 бр - брутните заплати са посочени в

приложения списък към документацията

Възложи
ет и финанси"

1676/16.11.11 г./


