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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Им. № 40-<39 . 28 04- 2015 

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по условията на публична покана ID 
9040801 в АОП, публикувана на 16.04.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК" ЕАД 
включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, 
интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити" по 
пет обособени позиции 

Във връзка с постъпило на 28.04.2015 г\ в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ПО 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД писмено искане, на основание чл. 
1016, ал.6 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена 
поръчка: 

Въпрос № 1: При подготовката на документацията за участие в обявената от вас покана за 
„Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК" ЕАД 
включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, 
интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити" по 
обособени позиции, установихме различия между публикуваните на страницата на 
Дружеството документи. 
Различията са следните: 
- В образеца на Ценовото предложение с име на файла „Ценово предложение_ОПl.xls.xls.", 
като т. 13 е посочена услуга „Теглене от служители от собствен банкомат - без такса" и в 
колоната „Цена в лева без ДДС е посочено „0"; 
- В същия образец под номер т. 16 и 17 са посочени съответно: „ Такса за откриване на 
разплащателна сметка в лева" и „Такса за откриване на депозитна сметка в лева". 
- В образеца на Ценовото предложение с име на файла „Ценово предложение_ОП2-
ОП5 .xls.xls. като т. 11 е посочена услуга „ Такса за откриване на разплащателна сметка в 
лева". 

Посочените по-горе услуги, които трябва да бъдат включени в ценовите предложения 
съгласно образците не са посочени в методиката за оценка на офертите във Файла 
„Методика.сюс" и в „Публична noKaHa.pdf' и съответно не е ясно с какво относително тегло 
ще бъда изчислявани при класиране на кандидатите. 

Във връзка с горното моля, в максимално кратък срок да ни информирате следва ли да се 
посочат в ценовите предложения , цени за посочените по-горе услуги, а именно: 
„Теглене от служители от собствен банкомат - без такса" 
„ Такса за откриване на разплащателна сметка в лева" 
„Такса за откриване на депозитна сметка в лева". 

Както, ако те се включват при изчисляване и класиране на кандидатите какви ще бъдат 
относителните тегла на всички услуги, защото те трябва да се променят за да може сборът 
им да отговаря на сумата от бОточки за всички Количествени показатели. 

Отговор: В ценовите предложения участниците трябва да оферират цени за всички услуги, 
посочени в техническите спецификации за съответната обособена позиция и в образеца на 
ценово предложение за съответната обособена позиция, като участниците нямат право да 
изменят образците на Възложителя. В съответствие с документа „Технически 
спецификации" - неразделна част от документацията за участие по обособена позиция № 1 в 



ценовите предложения по тази обособена позиция участниците трябва да оферират цена 0 лв. 
за услугата „Теглене от служители от собствен банкомат". 
На оценяване подлежат показателите, изброени в Публичната покана и подробно посочени в 
методиката за оценка на офертите за съответната обособена позиция - неразделна част от 
документацията за участие в поръчката. 
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