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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 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 ЧЕТИРИ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Комисията е назначена със Заповед № РД-09-179 / 06.07.2015 г. на прокуриста на „Специализирани 
болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД в състав: 

Председател: Заримира Славчева - оперативен счетоводител 
Членове: 1. Инж. Роман Райчев - експерт Обществени поръчки; 

2. Адв. Никола Макавеев - правоспособен юрист. 

Резервни членове: Игна Михайлова - организатор стопански дейности / управление на собствеността 
Адв. Александър Стоименов - правоспособен юрист 

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 18.06.2015 г. с ID 9042914, 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 четири 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 - 03.07.2015 г. 16:00 ч. бяха представени 
оферти от следните участници: 

1. „Банка Пиреос България" АД вх. № 20-108 / 02.07.2015 г. 

2. „Интернешънъл Асет Банк" АД вх.№ 20-109 / 02.07.2015 г. 

3. „Уникредит Булбанк" АД вх.№ 20-110 / 03.07.2015 г. 

4. „Търговска Банка Д" АД вх.№ 20-111 / 03.07.2015 г. 

5. „Първа Инвестиционна Банка" АД вх. № 20-112 / 03.07.2015г. 

6. „Централна Кооперативна Банка" АД вх. № 20-113 / 03.07.2015 г. 

Утвърдил: 
/Плумелина 

Ок,91. Дата: 



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. 

1. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С ОФЕРТИ 

На 06.07.2015 г., от 15:00 часа в сградата на „Специализирани болници за 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 представителите на участниците 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 16:15 ч. 

И. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

На 31.07.2015 г. в 11:35 в закрито заседание комисията продължи работата си по подробното 
разглеждане на офертите на участниците. 

Участникът „ Б а н к а Пиреос България" АД е представил оферта по обособена позиция № 2. 

Участникът „Интернешънъл Асет Банк" АД е представил оферта по обособена позиция № 3. 

Участникът „Уникредит Булбанк" АД е представил оферта по обособена позиция № 1. 

Участникът „Търговска Банка Д" АД е представил оферта по обособена позиция № 1. 

Участникът „Първа Инвестиционна Банка" АД е представил оферта по обособена позиция № 3. 

Участникът „Централна Кооперативна Банка" АД е представил оферта по обособена позиция № 
2. 
По Обособена позиция № 4 не са представени оферти. 

Комисията разгледа офертите на участниците и установи, че всеки един от участниците е представил 
всички изискани от Възложителя документи и информация. 

Комисията допуска участниците, подали оферти, до разглеждане и оценяване на техническите и 
ценовите предложения. 



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

Комисията оцени офертите на участниците по обособени позиции по количествените и 
неколичествените показатели съгласно предварително обявената методика. За показателите, по които 
офертите съдържат условности или не са направени предложения, комисията присъжда 0 точки. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

№ НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК, ОЦЕНКА НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

„УниКредит 
Булбанк" АД 

„Търговска банка Д" 
АД 

L Развитие на клонова мрежа: Наличие на 
банков клон 

В населеното място на 
1 филиал 
7 т. 

В населеното място на 
нито 1 филиал 
От. 

2. Надеждност на платформа за интернет банкиране 

2.1. 
Възможност за интернет банкиране 

1 платформа 
1 т. 

1 платформа 
1 т. 

2.2. 
Наличие на защитни механизми 

6 механизма 
5 т. 

4 механизма 
5 т. 

3, 
Срок за обслужване на плащанията 

Условно 
От. 

0.05 ч. 
9 т. 

ОБЩО: 13 т. 15 т. 

№ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК, ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

„УниКредит 
Булбанк" АД 

„Търговска банка Д" 
АД 

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

2.00 лв. 
0.02 т. 

0.00 лв. 
4 т. 

2. 
Такса за вноска на каса по PC в лева 

10.00 лв. 
2 т. 

0.00 лв. за суми до 
3 000 лв. (условно) 
От. 

1 

Такса за теглене на каса по PC в лева 

10.00 лв. 
2 т. 

0.50 лв. за заявени 
суми до 3 000 лв. 
(условно) 
От. 

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

0.75 лв. 
Зт . 

1.00 лв. 
2.25 т. 

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

1.00 лв. 
7 т. 

1.00 лв. 
7 т. 



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

6.50 лв. 
Зт . 

10.00 лв. 
1.95 т. 

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

9.00 лв. 
7 т. 

10.00 лв. 
6.3 т. 

8. Такса за вътрешнобанков превод в лева 
чрез електронно банкиране 

0.38 лв. 
4 т. 

0.50 
3.04 т. 

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

0.50 лв. 
8 т. 

0.50 лв. 
8 т. 

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

12.00 лв. 
8 т. 

15.00 лв. на посещение 
1.00 лв. за 
специализиран инкасов 
плик /СИП/ за 
еднократна употреба 
(условно) 
От. 

1 L Месечен лихвен % по PC в лева 
0.002 (0.25/год.) 
8 т. 

0.00 
От. 

12, 
Месечен лихвен % по PC в евро 

0.033 (0.4/год.) 
4 т. 

0.00 
От. 

ОБЩО: 56.02 т. 32.54 т. 

ПОКАЗАТЕЛИ / БАНКА „УниКредит Булбанк" АД „Търговска банка Д" АД 

Неколичествени показатели 13 т. 15 т. 

Количествени показатели 56.02 т. 32.54 т. 

ОБЩО 69.02 т. 47.54 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

№ НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК, ОЦЕНКА НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

„Банка Пиреос 
България" АД 

„Централна 
кооперативна банка" 

АД 

L Развитие на клонова мрежа: Наличие на 
банков клон 

В населеното място на 
2 филиала 
14 т. 

В населеното място на 
4 филиала 
21 т. 



2. Надеждност на платформа за интернет банкиране 

2.1. 
Възможност за интернет банкиране 

1 платформа 
1 т. 

4 платформи 
5 т. 

2.2. 
Наличие на защитни механизми 

7 механизма 
5 т. 

5 механизма 
5 т. 

1 
Срок за обслужване на плащанията 

До 1 час 
0Л8 т. 

0.02 ч. 
9 т. 

ОБЩО: 20.18 т. 40 т. 

№ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК, ОЦЕНКА 

„Банка Пиреос 
България" АД 

„Централна 
кооперативна банка" 

АД 

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

0.00 лв. 
4 т. 

1.99 лв. 
0.02 т. 

Такса за вноска на каса по PC в лева 20.00 лв. 
0.001 т. 

0.00 лв. 
2 т. 

1 Такса за теглене на каса по PC в лева 
10.00 лв. 
0.002 т. 

0.00 лв. 
2 т. 

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

0.80 лв. 
0.6375 т. 

0.17 лв. 
Зт . 

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

1.60 лв. 
7 т. 

0.17 лв. 
0.7438 т. 

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

8.00 лв. 
1.0463 т. 

2.79 лв. 
Зт . 

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

9.00 лв. 
2.17 т. 

2.79 лв. 
7 т. 

L Такса за вътрешнобанков превод в лева 
чрез електронно банкиране 

0.40 лв. 
0.1 т. 

0.00 лв. 
4 т. 

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

0.80 лв. 
0.1 т. 

0.00 лв. 
8 т. 

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

13.00 лв. 
0.0062 т. 

0.00 лв. 
8 т. 



i_L Месечен лихвен % по PC в лева 
0.025 
8 т. 

0.02 
6.4 т. 

12. 
Месечен лихвен % по PC в евро 

0.033 
4 т. 

0.01 
1.2121 т. 

ОБЩО: 27.063 т. 45.3759 т. 

ПОКАЗАТЕЛИ / БАНКА 

„Банка Пиреос България" АД „Централна кооперативна 
банка" АД 

Неколичествени показатели 20.18 т. 40 т. 

Количествени показатели 27.063 т. 45.3795 т. 

ОБЩО 47.243 т. 85.3795 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

№ НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК, ОЦЕНКА НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

„Интернешънъл асет 
банк" АД 

„Първа 
инвестиционна 

банка" АД 

L Развитие на клонова мрежа: Наличие на 
банков клон 

В населеното място на 
3 филиала 
21 т. 

В населеното място на 
1 филиал 
7 т. 

2. Надеждност на платформа за интернет банкиране 

2.1. 
Възможност за интернет банкиране 

2 платформи 
5 т. 

2 платформи 
5 т. 

2.2. 
Наличие на защитни механизми 

6 механизма 
5 т. 

6 механизма 
5 т. 

1 

Срок за обслужване на плащанията 

0.02 часа 
9 т. 

0.02 ч. за 
вътрешнобанков 
превод в лева(условно) 
От. 

ОБЩО: 40 т. 17 т. 



№ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТНИК, ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

„Интернешънъл асет 
банк" АД 

„Първа инвестиционна 
банка" АД 

L 

Такса месечно обслужване по 
разплащателна сметка (PC) в лева 

0.00 лв. 
4 т. 

Без такса - с електронно 
извлечение „Моята 
FiBank" 
15 лв. — при извлечения на 
хартиен носител (условно) 
От. 

2. 

Такса за вноска на каса по PC в лева 

До 20 000 лв. - без 
такса; 
Над 20 000 лв. - 0.10 % 
(условно) 
От. 

До 5 000 лв. - без 
комисионна 
За сумата над 5 000 лв. -
0.2% макс. 300 лв. 
(условно) 
От. 

з . 

Такса за теглене на каса по PC в лева 

До 20 000 лв. - без 
такса; 
Над 20 000 лв. - 0.10 % 
От. 

До 5 000 лв. - без 
комисионна 
За сумата над 5 000 лв. -
0.35%, мин. 3 лв., макс. 
500 лв. 
Без заявка - 0.45%, мин. 
10, макс. 800 лв. (условно) 
От. 

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

0.69 лв. 
Зт . 

0.90 лв. 
2.3 т. 

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

0.69 лв. 
7 т. 

2.00 лв. 
2.415 т. 

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

3.89 лв. 
Зт . 

8.00 лв. 
1.4588 т. 

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

3.89 лв. 
7 т. 

12.00 лв. 
2.269 т. 

8. Такса за вътрешнобанков превод в 
лева чрез електронно банкиране 

0.00 лв. 
4 т. 

Без такса 
4 т. 

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

0.00 лв. 
8 т. 

1.00 лв. 
0.08 т. 



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

169.00 лв. 
8 т. 

При транспортиране в 
границите на населеното 
място - минимум 0.2% 
върху сумата, но не по-
малко от 75 лв., макс. 150 
лв. 
При транспортиране извън 
територията на населено 
място - минимум 3 лв. на 
километър, но не по-малко 
от 75 лв. 
От. 

1 L Месечен лихвен % по PC в лева От. От. 

12. Месечен лихвен % по PC в евро 
* 

От. От. 

ОБЩО: 44 т. 12.5228 т. 

ПОКАЗАТЕЛИ / БАНКА 
„Интернешънъл асет банк" 
АД 

„Първа инвестиционна 
банка" АД 

Неколичествени показатели 40 т. 17 т. 

Количествени показатели 44 т. 12.5228 т. 

ОБЩО 84 т. 29.5228 т. 

Въз основа на извършеното оценяване комисията класира офертите по обособени позиции както 
следва: 

ОП 
№ 

Първо място Точки Второ място Точки 

1. „УниКредит Булбанк" АД 69.02 т. „Търговска Банка Д" 
АД 

47.54 т. 

2. „Централна Кооперативна 
Банка" АД 

85.3795 т. „Банка Пиреос" АД 47.243 т. 
\ 

3. 
„Интернешънъл Асет Банк" 
АД 

84 т. 
„Първа Инвестиционна 
Банка" АД 

29.5228 т. 



Работата на комисията приключи със закриване на последното заседание на 31.07.2015 г. в 13:10 ч. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата документация. 
Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване. 

Комисия: 

Заримира Славчева 

Инж. Роман Райчев 

Адв. Никола Макавеев 


