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Дата: № , 0 5 , ^Л 

П Р О Т О К О Л 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА 
ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРБЧКА 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 

Комисията е назначена със Заповед № РД-09-89 / 04.05.2015 г. на прокуриста на „Специализирани 
болници по рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД в състав: 

Председател: Анета Гиздова - главен счетоводител 
Членове: 1. Инж. Роман Райчев - координатор филиали; 

2. Адв. Никола Макавеев - правоспособен юрист. 

Резервен член: Заримира Славчева- оперативен счетоводител. 

Поради отсъствие по обективни причини на председателя на комисията Анета Гиздова тя 
беше заменена от резервния член Заримира Славчева. 

Комисията е назначена на основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП със задача да получи, отвори, разгледа, 
оцени и класира офертите, подадени в отговор на публична покана публикувана на Портала за обществени 
поръчки на 16.04.2015 г. с ID 9040801, на сайта на Министерството на здравеопазването и в един ежедневник 
за възлагане на обществена поръчка 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. 

До изтичането на определения в публичната покана краен срок за подаване на оферти - 10 работни дни 
след публикуване на публичната покана на Портала за обществени поръчки, на сайта на Министерството на 
здравеопазването и в един ежедневник - 30.04.2015 г. 16:00 ч. бяха представени оферти от следните участници: 

1. „Интернешънъл Аеет Банк" АД вх.№ 20-40 / 29.04.2015 г. 

2. „Инвестбанк" АД вх.№ 20-41 /29.04.2015 г. 

3. „Първа Инвестиционна Банка" АД вх. № 20-51 / 30.04.2015г. 

4. „Банка Пиреос България" АД вх. № 20-52 / 30.04.2015 г. 

6. „Централна Кооперативна Банка" АД вх. № 20-53 / 30.04.2015 г. 

Офертите са регистрирани в деловодството на „СБР-НК" ЕАД и върху пликовете са отбелязани 
входящите номера, датата и часа на получаването им. Офертите са представени в запечатани непрозрачни 
пликове, съгласно изискванията на възложителя. 

След получаване на офертите всички членове на Комисията подписаха декларация по чл.35, ал.1, т.2 -
4 от ЗОП. 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С ОФЕРТИ 
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На 04.05.2015 г., от 13:00 часа в сградата на „Специализирани болници по рехабилитация — 
Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, се състоя открито заседание на комисията, 
която в пълен състав отвори офертите на участниците по реда на тяхното постъпване. 

На заседанието присъства Александър Попов - упълномощен представител на участника „Централна 
кооперативна банка" АД. 

Комисията провери представителната власт на присъстващия представител на участник преди да 
започне да отваря офертите. 

Комисията отвори офертите на участниците и публично обяви ценовите предложения по реда на 
постъпване на офертите. 

Комисията предложи на присъстващия представител на участника „Централна Кооперативна Банка" 
АД да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници. Упълномощеният 
представител на „Централна Кооперативна Банка" АД подписа техническите и ценовите предложения на 
останалите участници. 

Откритото заседание приключи в 14:15 ч. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

На 07.05.2015 г. в закрито заседание комисията продължи работата си по подробното разглеждане на 
офертите на участниците. На мястото на резервния член Заримира Славчева в работата на комисията се 
включи титулярният член Анета Гиздова, която попълни декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 
1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

Участникът „Интернешънъл Асет Банк" АД е представил оферта по обособени позиции № 1 и № 4. 

Участникът „Инвестбанк" АД е представил оферта по обособени позиции № 1 и № 2. 

Участникът „Първа Инвестиционна Банка" АД е представил оферта по обособени позиции № 1 и 

№ 4 . 

Участникът „Банка Пиреос България" АД е представил оферта по обособени позиции № 1 и № 3. 

Участникът „Централна Кооперативна Банка" АД е представил оферта по обособени позиции № 1 
и № 2 . 

Тъй като по обособени позиции № 2, 3, 4 и 5 са представени оферти от по-малко от 5 институции, с 
оглед изискването на т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК, комисията няма да разглежда, 
оценява и класира подадените оферти по тези обособени позиции. 

Тъй като по обособена позиция № 1 са представени оферти от пет кредитни институции в съответствие 
с изискването в т. 4.2. от Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК, комисията пристъпи към 
разглеждане на офертите на участниците по тази обособена позиция по реда на тяхното постъпване. 

1. Комисията разгледа офертата на участника „Интернешънъл Асет Банк" АД по обособена позиция 
№ 1. 

Комисията установи, че офертата на „Интернешънъл Асет Банк" АД по обособена позиция № 1 
съдържа всички изискани от възложителя документи и информация. Офертата е попълнена, оформена и 
представена съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и в документацията за 
участие. 

Комисията допуска офертата на „Интернешънъл Асет Банк" АД по обособена позиция № 1 до 
оценяване и класиране. 
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2. Комисията разгледа офертата на участника „Инвестбанк" АД по обособена позиция № 1. 

Комисията установи, че офертата на „Инвестбанк" АД по обособена позиция № 1 съдържа всички 
изискани от възложителя документи и информация. Офертата е попълнена, оформена и представена съгласно 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие. 

Комисията допуска офертата на „Инвестбанк" АД по обособена позиция № 1 до оценяване и 
класиране. 

3. Комисията разгледа офертата на участника „Първа Инвестиционна Банка" АД по обособена 
позиция № 1. 

Комисията установи, че офертата на „Първа Инвестиционна Банка" АД съдържа всички изискани от 
възложителя документи и информация. Офертата не е попълнена, оформена и представена съгласно 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и в документацията за участие, а именно: В 
ценовото предложение участникът е предложил да изпълнява услугата по т. 13 - „Теглене от служители от 
собствен банкомат - без такса" без такса за Debit MasterCard и срещу такса 0.20 лв. за Maestro PayPass, VISA 
Electron/VISA Electron payWave, V PAY. 

В т. 9 (2) от Техническите спецификации по обособена позиция № 1 - неразделна част от 
документацията за участие в поръчката, като задължително изискване при изпълнение на поръчката е 
заложено, че услугата „Теглене на суми от служителите от собствен банкомат" се извършва без такса. 

В съответствие с Техническите спецификации, в образеца на „Ценово предложение" по обособена 
позиция № 1 възложителят е посочил цена за извършване на услугата „Теглене от служители от собствен 
банкомат 0 лв. При подаване на оферта, всеки участник трябва да спазва напълно образците на Възложителя и 
няма право да ги изменя. 

Видно от гореизложеното, предложената от „Първа Инвестиционна Банка" АД такса за услугата 
„Теглене от служители от собствен банкомат - без такса" не съответства на изискванията в Техническите 
спецификации и не е представена съгласно образеца на възложителя, поради което комисията не допуска до 
оценяване и класиране офертата на „Първа Инвестиционна Банка" АД по обособена позиция № 1. 

4. Комисията разгледа офертата на участника „Банка Пиреос България" АД по обособена позиция 
№ 1. 

Комисията установи, че офертата на „Банка Пиреос България" АД съдържа всички изискани от 
възложителя документи и информация. Офертата не е попълнена, оформена и представена съгласно 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и в документацията за участие, а именно: В 
ценовото предложение участникът е предложил да изпълнява услугата по т. 13 - „Теглене от служители от 
собствен банкомат - без такса" срещу такса 0.15 лв. 

В т. 9 (2) от Техническите спецификации по обособена позиция № 1 - неразделна част от 
документацията за участие в поръчката, като задължително изискване при изпълнение на поръчката е 
заложено, че услугата „Теглене на суми от служителите от собствен банкомат" се извършва без такса. 

В съответствие с Техническите спецификации, в образеца на „Ценово предложение" по обособена 
позиция № 1 възложителят е посочил цена за извършване на услугата „Теглене от служители от собствен 
банкомат" 0 лв. При подаване на оферта, всеки участник трябва да спазва напълно образците на възложителя и 
няма право да ги изменя. 

Видно от гореизложеното, предложената от „Банка Пиреос България" АД такса за услугата „Теглене от 
служители от собствен банкомат - без такса" не съответства на изискванията в Техническите спецификации и 
на образеца на възложителя, поради което комисията не допуска до оценяване и класиране офертата на 
„Банка Пиреос България" АД по обособена позиция № 1. 

5. Комисията разгледа офертата на участника „Централна кооперативна банка" АД. 
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Комисията установи, че офертата на „Централна кооперативна банка" АД по обособена позиция № 1 
съдържа всички изискани от възложителя документи и информация. Офертата е попълнена, оформена и 
представена съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за 
участие. Участникът е предложил срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни от крайния 
срок за получаване на оферти. 

Комисията допуска офертата на „Централна кооперативна банка" АД по обособена позиция № 1 до 
оценяване и класиране. 

III. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ УЧАСТНИЦИ ПО 
НЕКОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Комисията констатира, че предложенията относно наличие на банков клон, надеждност на платформа 
за интернет банкиране и срок за обслужване на плащанията на допуснатите до оценяване и класиране 
участници по обособена позиция № 1 са следните: 

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

„Интернешънъл Асет 
Банк" АД 

„Инвестбанк" АД „Централна 
Кооперативна Банка" АД 

1. 
Развитие на клонова 
мрежа: Наличие на 
банков клон 

2.8 км 1.2 км 347 м. 

Надеждност на 
платформа за 
интернет банкиране 

2.1 Възможност за 
интернет банкиране 

2 платформи 4 платформи 2 платформи 

2.2 Наличие на защитни 
механизми 

5 механизма 5 механизма 5 механизма 

3 , 
Срок за обслужване 
на плащанията 

0.02 ч. 0.02 ч. 
за вътрешнобанкови 
преводи в национална 
валута - 0.02 ч.; 

Комисията оцени предложенията на участниците по Неколичествените показатели съгласно 
методиката за оценка на офертите, заложена в публичната покана, както следва: 

1. По Показател „Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон" /Онп!/: 

1.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 20 точки, тъй като участникът разполага с банков 
клон в радиус до 5 км от адреса на Централния офис на Възложителя. 

1.2. „Инвестбанк" АД получава 20 точки, тъй като участникът разполага с банков клон в радиус до 5 
км от адреса на Централния офис на Възложителя. 

1.3. „Централна Кооперативна Банка" АД получава 20 точки, тъй като участникът разполага с 
банков клон в радиус до 5 км от адреса на Централния офис на Възложителя. 
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2. По показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране /Онп2/: 

2.1. подпоказател ..Възможност за интернет банкиране" /Онп2.1./ 

2.1.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 5 точки, тъй като участникът разполага с 2 
платформи за интернет банкиране. 

2.1.2. „Инвестбанк" АД получава 5 точки, тъй като участникът разполага с 4 платформи за интернет 
банкиране. 

2.1.3. „Централна Кооперативна Банка" АД получава 5 точки, тъй като участникът разполага с 2 
платформи за интернет банкиране. 

2.2. подпоказател „Наличие на защитни механизми" /Онп2.2./ 

2.2.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 5 точки, тъй като участникът разполага с 5 защитни 
механизми за интернет банкиране. 

2.2.2. „Инвестбанк" АД получава 5 точки, тъй като участникът разполага с 5 защитни механизми за 
интернет банкиране. 

2.2.3. „Централна Кооперативна Банка" АД получава 5 точки, тъй като участникът разполага с 5 
защитни механизми за интернет банкиране. 

2.3. По показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране /Онп2/, като сбор от двата 
подпоказателя по т. 2.1. и т. 2.2.: 

2.3.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава: 5 т. + 5 т. = 10 точки 

2.3.2. „Инвестбанк" АД получава: 5 т. + 5 т. = 10 точки 

2.3.3. „Централна Кооперативна Банка" АД получава: 5 т. + 5 т. = 10 точки 

3. По показател: „Срок за обслужване на плащанията" /ОнпЗ/: 

3.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава: 0.02/0.02 х 10 = 10 точки. 

3.2. „Инвестбанк" АД получава: 02/0.02 х 10 = 10 точки. 

3.3. „Централна Кооперативна Банка" АД - получава 0 точки, тъй като предложеният от участника 
срок за обслужване на плащанията не е конкретен, съдържа условия. 

4. Комисията изчисли Оценките на участниците по „НЕКОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ"/Онп/ по 

заложената в методиката формула: Онп = Онп1 + Онп2 + ОнпЗ: 

4.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава оценка по Неколичествените показатели 40 точки . 

4.2. „Инвестбанк" АД получава оценка по Неколичествените показатели 40 точки. 
4.3. „Централна Кооперативна Банка" АД получава оценка по Неколичествените показатели 30 
точки. 

IV. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ УЧАСТНИЦИ ПО 
КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Комисията оцени предложените такси и лихвени проценти (изложени по-долу) от допуснатите до 
оценяване и класиране участници по обособена позиция № 1 по заложените в методиката за оценка формули 
по следния начин: 

КОЛИЧЕСТВЕН „Интернешънъл Асет „Инвестбанк" АД „Централна 
И ПОКАЗАТЕЛИ Банк" АД 

вх.№ 20-41 /29.04.2015 
Кооперативна Банка" АД 
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вх.№ 20-53 /30.04.2015 

I Такса месечно 
обслужване по 
разплащателна 
сметка (PC) в 
лева 

0.00 лв. 

Зт . 

5 лв. 

0.006 т. 

1.99 лв. 

0.015 т. 

2 
Такса за вноска 
на каса по PC в 
лева 

До 20 000 - без такса; 
Над 20 0 0 0 - 0 . 1 0 % 

0 т. 

0.1% над 10 000 лв. 

От. 

0.00 лв. 

1т. 

3 
Такса за 
теглене на каса 
по PC в лева 

До 20 000 - без такса; 
Над 20 0 0 0 - 0 . 1 0 % 

От. 

0.4% за горницата над 4000 
лв. 

От. 

0.00 лв. 1 т. 

4 Такса за 
изходящ 
междубанков 
превод в лева 
по БИСЕРА 
чрез 
електронно 
банкиране 

0.49 лв. 

0.7347 т. 

0.70 

0.5143 т. 

0.18 лв. 

2 т. 

5 Такса за 
изходящ 
междубанков 
превод в лева 
по БИСЕРА 
чрез платежно 
нареждане на 
хартиен 
носител 

0.49 лв. 

1.8367 т. 

1.00 

0.9 т. 

0.18 лв. 

5 т. 

6 Такса за 
изходящ 
междубанков 
превод в лева 
по РИНГС чрез 
електронно 
банкиране 

3.89 лв. 

1.491 т. 

6.00 

0.9667 т. 

2.90 лв. 

2 т. 

7 Такса за 
изходящ 
междубанков 
превод в лева 
по РИНГС чрез 
платежно 
нареждане на 
хартиен 
носител 

3.89 лв. 

3.7275 т. 

8.00 

1.8125 т. 

2.90 лв. 

5 т. 
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8 Такса за 
вътрешнобанко 
в превод в лева 
чрез 
електронно 
банкиране 

0.00 лв. 

1 т. 

0.40 

0.025 т. 

0.00 лв. 

1 т. 

9 Такса за 
вътрешнобанко 
в превод в лева 
чрез платежно 
нареждане на 
хартиен 
носител 

0.00 лв. 

4 т. 

0.80 

0.05 т. 

0.00 лв. 

4 т. 

10 Месечна такса 
за обслужване 
на дебитна 
карта на 
служителите 

0.49 лв. 

0.7143 т. 

0.80 

0.4375 т. 

0.35 лв. 

1 т. 

П Такса при 
масови 
плащания за 
трудови 
възнаграждени 
я 
Вътрешнобанк 
ов превод 

0.00 лв. 

З т . 

0 

Зт . 

0.00 лв. 

З т . 

12 Такса при 
масови 
плащания за 
трудови 
възнаграждени 
я -
Междубанков 
превод 

0.25 лв. 

2.88 т. 

0.40 

1.80 т. 

0.18 лв. 

4 т. 

13 
Такса за теглене 

от служителите от 
чужд банкомат 

0.60 лв. 

1 т. 

0.70 

0.8571 т. 

0.60 лв. 

1 т. 

И Такса за 
инкасиране и 
транспортиране на 
парични средства 
в лева на 
посещение 

0.00 лв. 

7 т. 

25 

0.0028 т. 

0.00 лв. 

7 т. 

15 
Месечен лихвен 
процент за PC в 
лева 

1.05 % 

6 т. 

0.20 % 

1.1429 т. 

0.02 % 

0.1143 т. 
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16 4.05 % 0.20 % 0.01 % 

Месечен лихвен 
процент за PC в 
евро 

4 т. 0.1975 т. 0.0099 т. 

17 Лихвен процент 
при теглене на 
дата, различна от 
падежа (средна 
стойност за 
срочни депозити) 

2.05 % 

1 т. 

0.10% 

0.0488 т. 

0.01 % 

0.0049 т. 

18 Лихвен процент 
по месечен 
депозит в лева при 
теглене на падеж 

3.55 % 

З т . 

1 % 

0.845 т. 

0.75 % 

0.6338 т. 

19 Лихвен процент 
по шестмесечен 
депозит в лева при 
теглене на падеж 

4.35 % 

З т . 

1 % 

0.6897 т. 

1.75% 

1.2069 т. 

20 Лихвен процент 
по едногодишен 
депозит в лева при 
теглене на падеж 

5.55 % 

З т . 

2.00 % 

1.081 т. 

2.15 % 

1.1622 т. 

Оценка по 
Количествен ите 
показатели 

50.3842 т. 14.3768 т. 40.1470 т. 

1. По показател „Такса месечно обслужване по разплащателна сметка в лева" / КП1/: 

1.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава максималният възможен брой точки - 3 гочки. тъй 
като участникът предлага месечно обслужване по PC в лева без такса. 

1.2. „Инвестбанк" АД получава 0.006 точки. 

1.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 0.015 точки. 

2. По показател „Такса за вноска на каса по PC в лева" / КП2/: 

2.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 0 точки, тъй като предложената такса за вноска на 
каса по PC в лева не е конкретна, съдържа условия; 

2.2. „Инвестбанк" АД получава 0 точки, тъй като предложената такса за вноска на каса по PC в лева 
не е конкретна, съдържа условия; 

2.3. „Централна кооперативна банка" АД получава максималният възможен брой точки - 1 точка, 
тъй като участникът предлага внасяне на каса по PC в лева без такса. 

3. По показател „Такса за теглене на каса по PC в лева" / КПЗ/: 

3.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 0 точки, тъй като предложената такса за теглене на 
каса по PC в лева не е конкретна, съдържа условия; 

3.2. „Инвестбанк" АД получава 0 точки, тъй като предложената такса за теглене на каса по PC в лева 
не е конкретна, съдържа условия; 
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3.3. „Централна кооперативна банка" АД получава максималният възможен брой точки - 1 точка, 
тъй като участникът предлага теглене на каса по PC в лева без такса. 

4. По показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно банкиране" 
/ КП4/: 

4.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 0.7347 точки: 

4.2. „Инвестбанк" АД получава 0.5143 точки; 

4.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 2 точки. 

5. По показател „Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител"/КП5/ \ 

5.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 1.8367 точки; 

5.2. „Инвестбанк" АД получава 0.9 точки; 

5.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 5 гочки. 

6. По показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по Р И Н Г С чрез електронно 
банкиране" / КП6/: 

6.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 1.491 точки; 

6.2. „Инвестбанк" АД получава 0.9667 гочки; 

6.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 2 точки. 

7. По показател: „Такса за изходящ междубанков превод в лева по Р И Н Г С чрез платежно 
нареждане на хартиен носител" /КП7/: 

7.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 3.7275 точки; 

7.2. „Инвестбанк" АД получава 1.8125 гочки: 

7.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 5 точки. 

8. По показател: „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране" /КП8/: 

8.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава максималният възможен брой точки - 1 точка, тъй 
като участникът предлага вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране без такса; 

8.2. „Инвестбанк" АД получава 0.025 точки; 

8.3. „Централна кооперативна банка" АД получава максималният възможен брой точки - 1 точка, 
тъй като участникът предлага вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране без такса. 

9. По показател: „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител" /КП9/: 

9.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава максималният възможен брой точки - 4 точки, тъй 
като участникът предлага вътрешнобанков превод в лева чрез платежно наредждане на хартиен 
носител без такса; 

9.2. „Инвестбанк" АД получава 0.05 точки; 

9 



9.3. „Централна кооперативна банка" АД получава максималният възможен брой точки - 4 гочки. 
тъй като участникът предлага вътрешнобанков превод в лева чрез платежно наредждане на хартиен 
носител без такса. 

10. По показател „Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите" /КП10А 

10.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 0.7143 точки: 

10.2. „Инвестбанк" АД получава 0.4375 точки; 

10.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 1 точка. 

11. По показател „ Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - Вътрешнобанков 
/КПП/: 

11.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава максималният възможен брой точки - 3 точки, тъй 
като участникът предлага масови плащания за трудови възнаграждения - вътрешнобанков превод без 
такса; 

11.2. „Инвестбанк" АД получава максималният възможен брой точки - 3 точки, тъй като участникът 
предлага масови плащания за трудови възнаграждения - вътрешнобанков превод без такса; 

11.3. „Централна кооперативна банка" АД получава максималният възможен брой точки - 3 точки, 
тъй като участникът предлага масови плащания за трудови възнаграждения — вътрешнобанков превод 
без такса. 

12. По показател „ Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - междубанков" 
/КП12/: 

12.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 2.88 точки: 

12.2. „Инвестбанк" АД получава 1.80 точки; 

12.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 4 точки. 

13. По показател „Такса за теглене от служител от чужд банкомат" /КП13Л 

13.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 1 точка; 

13.2. „Инвестбанк" АД получава 0.8571 точки; 

13.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 1 точка. 

14. По показател „Такса за инкасиране и транспортиране на парични средства на посещение" 
/КП14Л 

14.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава максималният възможен брой точки - 7 точки, тъй 
като участникът е предлага инкасиране на парични средства без такса; 

14.2. „Инвестбанк" АД получава 0.0028 точки; 

14.3. „Централна кооперативна банка" АД получава максималният възможен брой точки — 7 
точки, тъй като участникът предлага инкасиране на парични средства без такса. 

15. По показател „Месечен лихвен процент за PC в лева"/Л7775/: 

15.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 6 точки; 

15.2. „Инвестбанк" АД получава 1.1429 точки; 

15.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 0.1143 точки. 

16. По показател „Месечен лихвен процент за PC в евро" /КП16/: 

16.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 4 точки; 
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16.2. „Инвестбанк" АД получава 0.1975 точки; 

16.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 0.0099 точки. 

17. По показател „Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на дата, различна от 
падежа (средна стойност за срочни депозити)" /КП17/: 

17.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 1 точка; 

17.2. „Инвестбанк" АД получава 0.0488 точки; 

17.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 0.0049 точки. 

18. По показател „Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж"/К777&/: 

18.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 3 точки; 

18.2. „Инвестбанк" АД получава 0.8450 точки; 

18.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 0.6338 точки. 

19. По показател „Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева"/КП19/: 

19.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 3 точки; 

19.2. „Инвестбанк" АД получава 0.6897 точки; 

19.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 1.2069 точки. 

20. По показател „Лихвен процент по едногодишен депозит в лева 'УКП20/: 

20.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава 3 точки; 

20.2. „Инвестбанк" АД получава 1.0810 точки; 

20.3. „Централна кооперативна банка" АД получава 1.1622 точки. 

21. Комисията изчисли Оценките на допуснатите до оценяване и класиране участници по 
КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ /Окп/, като събра оценките, които всеки участник е получил, по 
всеки от количествените показатели по зададената в методиката формула. 

21.1. „Интернешънъл Асет Банк" АД получава оценка по Количествените показатели 50.3842 точки; 

21.2. „Инвестбанк" АД получава оценка по Количествените показатели 14.3768 точки; 

21.3. „Централна кооперативна банка" АД получава оценка по Количествените показатели 40.1470 
гочки. 

V. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 
УЧАСТНИЦИ 

След като присъди точки по Неколичествените и Количествените показатели за оценка, в закрито 
заседание на 13.05.2015 г. комисията изчисли комплексната оценка на участниците по обособена позиция № 1 
по зададената в методиката формула: 

1. Участникът „Интернешънъл Асет Банк" АД получава комплексна оценка 90.3842 точки; 

2. Участникът „Инвестбанк" АД получава комплексна оценка 54.3768 точки; 

3. Участникът „Централна кооперативна банка" АД получава комплексна оценка 70.1469 точки. 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

След като изчисли комплексните оценки на допуснатите до оценяване и класиране оферти по 
обособена позиция № 1, комисията класира участниците както следва: 
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Първо място: „Интернешънъл Асет Банк" АД; 

Вгоро място: „Централна кооперативна банка" АД; 

Трето място: „Инвестбанк" АД. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник по 
обособена позиция № 1 - „Интернешънъл Асет Банк" АД. 

Комисията предлага на възложителя в съответствие с изискването в т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 
136 от ПРУПДТДДУК да публикува повторна публична покана за обособени позиции № 2, 3, 4 и 5 при 
условията и по реда на т. 4.3 и 4.4 и при спазване на разпоредбите на ЗОП. 

Комисията приключи своята работа на 13.05.2015 г. и предаде протокола на възложителя. 

На основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол да се изпрати в един и същи ден до всички 
участници и да се публикува в Профила на купувача. 
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