УТВЪРЖДАВАМ: ……………......................…
/Изпълнителен директор/
Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм
Дата: 24.07.2020год.

ДОКЛАД
на комисията, назначена със заповед № РД-10-594
по чл.103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
От работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10594/02.07.2020год. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян
Киркович” АД Стара Загора за провеждане на поръчка по реда на чл.186 от
ЗОП – Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за дейността
на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ” АД, Гр.Стара Загора при изпълнение изискванията
Приложение №3 към чл.13б от Правилника за реда упражняване правата на
държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, допълнен с
Постановление №127 от 27.05.2013год. на Министерския съвет”.
Настоящият доклад се изготви на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл. 60 от ППЗОП.
І. На 03.07.2020год. в 13:00 часа, комисията за провеждане на
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Избор на
финансова институция за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД,
гр. Стара Загора“, назначена със Заповед № РД-10-594/02.17.2020 год, в
следния състав:
Председател:
1.
Иван Велинов Петров – ЗДУФР, той и Главен счетоводител
Членове:
2.
Светомир Стоилов Младенов – счетоводител
3.
Пламена Декова Йорданова – счетоводител
4.
Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
5.
Ваня Богданова – Ръководител Обществени поръчки
Резервни членове:
1.
Адв. Христо Панайотов
2.
Станка Робова - счетоводител
Проведе своето първо заседание.

Поради обективна невъзможност да присъства на заседанието на
комисията редовния член адв. Татяна Кекевска бе заменена от резервния член
адв. Христо Панайотов.
На заседанието на комисията присътва Веселин Стефанов Локов,
упълномощен представител на Георги Димитров Константинов – Изпълнителен
директор на „Централна кооперативна банка“ АД. Представителят на участника
представи на председателя на комисията препис на нотариално заверено
пълномощно - неразделна част от настоящия протокол.
На заседанието не присътваха представители на средствата за масово
осведомяване.
ІІ. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-564/02.07.2020
год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД,
град Стара Загора за назначаване на комисията и състава й и докладва, че с
приемо-предавателен протокол от 22.06.2020г., изготвен на основание чл. 48,
ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в деловодството на възложителя списък
с постъпилите оферти, ведно с 4/четири/ плика с документи със следните
входящи номера:
1. „ИНВЕСТБАНК“ АД - гр. София, бул. „България“ №85, Вх.№ ПД – 03 –
153/ 18.06.2020г., 13:10 часа;
2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД - гр. София, ул. „Майор
Първан Тошев“ №4, с Вх. № ПД- 03 -155/ 22.06.2020г., 10:00 часа;
3. „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД - гр. София, ул.
„Славянска“ №2, Вх.№ ПД – 03 – 156/ 22.06.2020г., 13:35 часа;
4. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, гр. Стара Загора, ул.
„К.Ганчев“54, Вх. № 03-157/22.06.2020г., 15:49 часа;
След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8
от ППЗОП.
Членовете на комисията установиха, че всички опаковки, постъпили в
деловодството на Възложителя с посочените по-горе входящи номера са
запечатани и с ненарушена цялост, отговарят на изискванията съгласно
нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя за вида на офертите
и начина на представянето им.
ІІІ. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по
реда на тяхното постъпване:
1. Отвори се опаковката на участника „ИНВЕСТБАНК“ АД.
Трима от членовете на комисията и един от представителите подписаха
запечатания непрозрачен плик за предлагани ценови параметри и всяка
страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката.
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис:
 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2. Отвори се опаковката на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД
Трима от членовете на комисията и представителя на участника
„Централна кооперативна банка“ АД подписаха запечатания непрозрачен плик

за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи,
съдържащи се в опаковката.
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис:
 „Ценово предложение“
3. Отвори се опаковката на участника „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА
КРЕДИТНА БАНКА“ АД.
Трима от членовете на комисията и представителя на участника
„Централна кооперативна банка“ АД подписаха запечатания непрозрачен плик
за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи,
съдържащи се в опаковката.
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис:

„Ценова оферта във връзка с участние на БАКБ АД в обществена
поръчка с предмет: “Избор на финансова институция за дейността на УМБАЛ
„Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“;
4. Отвори се опаковката на участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА“ АД.
Трима от членовете на комисията и представителя на участника
„Централна кооперативна банка“ АД подписаха запечатания непрозрачен плик
за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите документи,
съдържащи се в опаковката.
Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис:
 „Централна кооперативна банка“АД, Ценово предложение;
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
ІV. В закрито заседание комисията продължи своята работа, като
разгледа посочените от участниците данни относно поставените от
Възложителя изисквания към личното им състояние и критерии за подбор.
1. Комисията установи, че участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД е представил
Опис на документите; Заявление за участие и административни сведения за
участника; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от
ЗОП, подписана от Димитрийка Лазарова Андреева, член на Надзорния съвет;
Декларации за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП,
подписани от Златомир Куманов Димитров, Петя Иванова Баракова – Славова,
Здравка Руменова Русева, Весела Иванова Колева - Джиджева,; Людмила
Стоянова Василева, Димитрийка Лазарова Андреева; Златомир Куманов
Димитров; Петя Иванова Баракова – Славова; Людмила Стоянова Василева;
Здравка Руменова Русева; Декларации за липса на обстоятелства по чл. 54,
ал.1, т. 3, 4 , 5 и 6 от ЗОП, подписани от Димитрийка Лазарова Андреева,
Златомир Куманов Димитров, Петя Иванова Баракова – Славова, Людмила
Стоянова Василева , Здравка Руменова Русева, Весела Иванова Колева –
Джиджева; две Декларации за съгласие с клаузите на проекта на договора и
приемане на последните от Здравка Русева и Весела Колева - Джиджева;

Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, подписана от Здравка Русева, Весела
Джиджева, Людмила Василева; Декларация за предлаганите от участника
срокове, подписана Здравка Русева и Весела Джиджева; Декларация за
ползване на подизпълнители по чл.66, ал.1 от ЗОП, подписана от Здравка
Русева и Весела Джиджева; шест Декларации по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, подписани от Златомир Куманов Димитров,
Петя Иванова Баракова – Славова, Димитрийка Лазарова Андреева, Здравка
Русева, Весела Джиджева и Людмила Стоянова Василева; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“
от ППЗОП, подписана от Здравка Русева и Весела Джиджева; три Декларации
за съгласие за обработка на лични данни от Здравка Русева, Весела Джиджева
и Людмила Стоянова Василева; Лицензия за извършване на банкова дейност;
Заповед на Българска народна банка за удължаване на лиценза; документ от
БАКР; Декларация за възможност за обслужване на работна заплата, подписана
от Здравка Русева и Весела Джиджева; Предложение за изпълнение на
поръчката.
Въз основа на горните констатации комисията приема, че
предложението на участника за изпълнение на поръчката отговаря на
изискванията на възложителя и комисията допуска до последващо участие в
процедурата участника „ИНВЕСТБАНК“ АД на етап оценка на техническото
предложение.
2. Комисията установи, че участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА“АД е представил Опис на документите; Заявление за участие и
административни сведения за участника; Декларация за липса на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП, подписана от Никола Христов
Бакалов – Главен изпълнителен директор, Чавдар Георгиев Златев –
Изпълнителен директор, Светозар Александров Попов - Изпълнителен директор
и Ралица Иванова Богоева - Изпълнителен директор; Декларация за липса на
обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 3, 4 , 5 и 6 от ЗОП, подписана от Никола
Христов Бакалов, Чавдар Георгиев Златев, Светозар Александров Попов и
Ралица Иванова Богоева; нотариално заверено пълномощно от Светозар
Александров Попов и Чавдар Георгиев Златев, с което упълномощават Надя
Ангелова Владимирова да представлява участника в настоящата процедура по
ЗОП; Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и приемане на
последните от Надя Ангелова Владимирова; Декларация по чл. 101, ал. 11 от
ЗОП, подписана от Надя Ангелова Владимирова; Декларация за предлаганите
от участника срокове, подписана Надя Ангелова Владимирова; Декларация за
ползване на подизпълнители по чл.66, ал.1 от ЗОП, подписана от Надя Ангелова
Владимирова; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, подписана от Надя Ангелова Владимирова;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.
39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, подписана от Надя Ангелова Владимирова;
Декларация за съгласие за обработка на личните данни,подписана от Никола

Христов Бакалов, Чавдар Георгиев Златев, Светозар Александров Попов и
Ралица Иванова Богоева; Декларация за съгласие за обработка на личните
данни, подписана от Надя Ангелова Владимирова; Декларация за възможност
за обслужване на работна заплата, подписана от Надя Ангелова Владимирова;
Предложение за изпълнение на поръчката; заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на Лицензия за извършване на банкова дейност; заверено копие с
гриф „Вярно с оригинала“ на Заповед на Българска народна банка за
удължаване на лиценза; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на
документ от Рейтингова агенция „Фич“;
Въз основа на горните констатации комисията приема, че
предложението на участника за изпълнение на поръчката отговаря на
изискванията на възложителя и комисията допуска до последващо участие в
процедурата участника „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД на етап
оценка на техническото предложение.
3. Комисията установи, че участникът „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА
КРЕДИТНА
БАНКА“
АД
е представил Заявление за участие и
административна справка за участника подписана от Илиан Георгиев – Главен
изпълнителен директор и Васил Симов – Изпълнителен директор; Предложение
за изпълнение на поръчката, подписана от Илиан Георгиев – Главен
изпълнителен директор и Васил Симов – Изпълнителен директо; Декларация за
спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“
от ППЗОП, подписана от Илиан Георгиев и Васил Симов; Декларация по чл.3,
т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани
в
юрисдикции
с
преференциален
данъчен
режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана от
Илиан Георгиев и Васил Симов; Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП,
подписана от Илиан Георгиев и Васил Симов; Декларация за предлаганите от
участника срокове, подписана от Илиан Георгиев и Васил Симов; Декларация
за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП, подписана от
Илиан Георгиев и Васил Симов; Декларация за съгласие за обработка на
личните данни,подписана от Илиан Георгиев и Васил Симов; Декларация за
съгласие с клаузите на проекта на договора и приемане на последните от Илиан
Георгиев и Васил Симов; Декларация за възможност за обслужване на работна
заплата, подписана от Илиан Георгиев и Васил Симов; четири Декларации за
липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП, подписани от Илиан
Георгиев, Васил Симов Александър Димитров и Лорета Григорова; заверено
копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Лицензия за извършване на банкова
дейност; заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на Заповед на Българска
народна банка за удължаване на лиценза; заверено копие с гриф „Вярно с
оригинала“ на документ от БАКР;
Въз основа на горните констатации комисията приема, че
предложението на участника за изпълнение на поръчката отговаря на
изискванията на възложителя и комисията допуска до последващо участие в
процедурата участника „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД
на етап оценка на техническото предложение.

4. Комисията установи, че участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА“ АД е представил опис на документите, съдържащи се в офертата,
заявление за участие в процедурата, нотариано завереноно пълномощно на
Иван Русев – Директор на клон „Стара Загора“ при „Централна кооперативна
бакна“АД; предложение за изпълнение на поръчката; заявление за участие и
административни сведения за участника; 13 Декларации за липса на
основания по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, подписана от Иво Георгиев – член
на Надзорния съвет, Мартин Митев - член на Надзорния съвет, Петър Иванов
Стефанов - член на Надзорния съвет, Райна Кузмова - член на Надзорния
съвет, Александър Воденичаров – Председател на Управителния съвет, Цветан
Ботев – Заместник – председател на УС, Георги Константинов – член на УС,
Сава Стойнов - член на УС, Георги Костов - член на УС и Изпълнителен
директор, Александър Керезов - член на УС; Бисер Славков - член на УС,
Тихомир Атанасов – прокурист, Иван Русев – Директор на клон Стара Загора;
13 Декларации за липса на основания по чл.54, ал.1, т.3, 4, 5 и 6 от ЗОП,
подписана от Иво Георгиев, Мартин Митев, Петър Иванов Стефанов, Райна
Кузмова, Александър Воденичаров, Цветан Ботев, Георги Константинов, Сава
Стойнов, Георги Костов, Александър Керезов - член на УС; Бисер Славков,
Тихомир Атанасов, Иван Русев; четири Декларации за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП,
подписани от представителите и прокуриста; 13 Декларации за съгласие за
обработка на личните данни; Лиценция за извършване на банкова дейност;
Заповед на Българска народна банка за удължаване на лиценза; документ от
БАКР; Декларация за възможност за обслужване на работна заплата; 4
Декларации за съгласие с клаузите на проекта на договора, подписани от
тримата представители и прокуриста; 13 Декларации по чл.101, ал.11 от ЗОП
подписани от представителите Георги Димитров Константинов, Сава Маринов
Стойнов и Георги Косев Костов, от членовете на управителния съвет
Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков Ботев, Александът Димитров
Керезов и Бисер Йорданов Константинов; от членовете на Надзорния съвет –
Иво Каменов Георгиев, Марин Великов Митев и Райна Димитрова Кузманова,
от Петър Иванов Стефанов – представляващ Централния кооперативен съюз член на Надзорния съвет; 4 Декларации за предлаганите от участника срокове,
подписани от тримата представители и прокуриста; 4 Декларации за ползване
на подизпълнители по чл.66, ал.1 от ЗОП, подписани от тримата представители
и прокуриста; 13 Декларации по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
Въз основа на горните констатации комисията приема, че
предложението на участника за изпълнение на поръчката отговаря на
изискванията на възложителя и комисията допуска до последващо участие в
процедурата участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД на етап
оценка на техническото предложение.
V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите
предложения на участниците по реда на постъпване на офертите:

1. Комисията разгледа предложението на „ИНВЕСТБАНК“ АД за
изпълнение на поръчката:
1.2.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на
поръчката -Приложение № 2 по образец на възложителя.
Предложил е:
1.3. Срок за обслужване на плащанията – незабавно;
1.4. Осигуряване на платформата за интеренет банкиране с пет защитни
механизма, описани от първо до пето ниво:
- Първо ниво - паролата към потребителското име, която се предава по
защитена връзка (използвайки RSA алгоритъм);
- Второ ниво - за допълнителна сигурност и избягване на атаки от типа
"Brute force" е интегрирана допълнителна защита чрез автоматично генериран
буквено-цифров код "Captcha" (съкращение от „Completely Automated Public
Turing test to tell Computers and Humans Apart", което преведено означава
"напълно автоматизирана проверка за разграничаване на човек от компютър"),
който не може да се разчете автоматично от програма, а само от човек;
- Трето ниво - Подписването на транзакции в системата за Интернет
банкиране се извършва посредством еднократен iTAN - код. Това е 8 буквеноцифрени код, доставян чрез безплатен SMS на регистриран в системата на
Банката от потребителя телефонен номер. Всеки iTAN - код е уникален за
конкретната транзакция и има ограничено време на валидност. Четвърто ниво
- Възможност за двуфакторно подписване на транзакциите в системата за
Интернет банкиране. Изпълнението на всяка транзакция става само след
подписването й с iTAN и Цифров сертификат (КЕП /Квалифициран Електронен
Подпис/, издаван срещу заплащане на клиента от оторизираните доставчици
за България или безплатно издавания от Банката Банков сертификат за
интернет банкиране). Използването на КЕП/Банков сертификат не е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а се предоставя безплатно при поискване от страна на
потребителя.
- Пето ниво - Банката предлага на клиентите си Списък с уникални TAN
(Transaction Authorization Number) кодове на хартия и условия за тяхното
използване. Това е мярка, елиминираща възможността „хакер" да извърши
злонамерени действия. TAN кодовете са допълнителни средства за електронно
идентифициране и защита. Те се издават само при заявка от страна на
клиента. Получават се лично в стартовия пакет за активация или по-късно при
поискване от клиента. TAN кодовете се въвеждат при нареждане на плащания,
като всеки TAN - код е уникален, използва се еднократно, след което е
невалиден. Използването на Списък с уникални TAN - кодове на хартия е
безплатно за клиентите при поискване от тяхна страна, но не е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
1.5.
Банката предлага SMS известяване за направени преводи.
Допълнителна функционалност, която може да бъде активирана по
желание на клиента/потребителя. Чрез нея клиента получава информация в
реално време за входящи и изходящи преводи от неговата сметка/ сметки.
1.6.
Участникът е декларирал, че платформата му за интернет
банкиране има възможност за работа с квалифициран електронен подпис.
2. Комисията разгледа предложението на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА“ АД за изпълнение на поръчката:

2.1. Участникът е представил Предложение за изпълнение на
поръчката -Приложение № 2 по образец на възложителя.
Предложил е:
2.2. Срок за обслужване на плащанията – до 1 час;
2.3.
Посочил е, че разполага с платформа за интернет банкиране
„Моята Fibank", като използва най-съвременни методи на защита на
информация:
- Потребителско име и парола. Потребителят от една страна се
идентифицира с потребителско име и парола, а от друга удостоверява
актуалността на изпратената към Банката информация чрез Софтуерен Token
или Token устройство. Участникът приема и обработва само електронни
документи, които са инициирани от клиента и потвърдени едновременно с
неговата парола, и средство, което използва за идентификация. При интернет
банкиране връзката между банката и компютъра на потребителя е максимално
защитена с криптирана сесия.
- Софтуерният Token - "Fibank Token'" Софтуерният Token е средство за
подпис и идентификация, което гарантира висока сигурност и мобилност на
клиентите на електронното банкиране „Моята Fibank". Базира се на
двуфакторно удостоверяване и се обвързва е конкретна операция, за да
отговаря на най-високите стандарти на директивата за платежните услуги
(ДПУ 2). Използва се за работа с електронното банкиране „Моята Fibank",
включително и през мобилното приложение. Може да се използва за вход в
системата в съчетание с потребителско име и/или за подписване на документи
при активно банкиране. Fibank Token е удобен, лесен и модерен начин да
управлявате средствата си. Двойната му степен на защита, гарантирана от
комбинацията между ПИНт (персонален идентификационен номер) на
софтуерния токън, който е известен само на притежателя му, и еднократна
парола (ТАН), генерирана от Fibank Token-a по сложен алгоритъм, използвани
заедно с потребителско име, повишават степента на сигурност. Устройството се
използва лесно и интуитивно и за работа с него не се изискват допълнителни
настройки и софтуер.
- Token устройство
Token е електронно устройство, което генерира еднократни пароли и служи
като средство за достъп, и идентификация в системата на „Моята Fibank" на
Първа инвестиционна банка. Употребата на Token устройство улеснява
електронното банкиране, като не се налага заявка, инсталиране и настройка в
браузера на потребителя. Предимството на Token устройството е в двойната
степен на защита при извършване на операциите, гарантирана от
комбинацията между ПЙН кода на устройството, паролата за еднократно
използване, генерирана от Token устройството по сложен алгоритъм и
потребителското име за достъп до системата.Token устойството позволява на
клиентите да използват всички браузъри за работа и достъп до приложението.
- Имейл известяване
Първа инвестиционна банка изпраща безплатно съобщение по имейл за
всеки превод, извършен през електронното банкиране „Моята Fibank", което
гарантира допълнителна сигурност за потребителите.
Информация за нареден превод в приложението електронното банкиране
„Моята Fibank".

Push Notifications - известия под формата на електронни съобщения,
изпращани до регистрирано мобилно устройство възникване на определени
събития - приход и разход по сметки и депозити, извършване на превод,
плащане с карта, откриване на нова сметка или депозит, наближаващ падеж
на депозит и други.
След извършване на операция всеки потребител получава уведомително
съобщение за извършен превод в приложението.
2.4.
Участинкът посочва, че системата няма възможност за
работа с квалифициран електронен подпис.
3. Комисията разгледа предложението на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА
КРЕДИТНА БАНКА“ АД за изпълнение на поръчката:
3.1.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на
поръчката -Приложение № 2 по образец на възложителя.
Предложил е:
3.2. Срок за обслужване на плащанията – незабавно;
3.3. Участникът е посочил, че използваните програми за защита на
информацията в платформата за интернет банкиране са: достъпът до сайта
ВАСВ Plus (https://transact.bacbplus.bg) се осъществява по криптиран https
протокол. БАКБ използва сертификати от висок клас за защита - VeriSign
Extended Validation SSL certificates за своите публични сайтове: www.bacb.bg,
www.bacbplus.bg и trarvsact.bacbplus.bg. Издаденият EV сървърен сертификат
за transact.bacbplus.bg от Sectigo гарантира идентичността на сървъра, към
който осъществявате връзка.
3.4. Участникът е декларирал, че платформата за интернет банкиране на
няма възможност за работа с квалифициран електронен подпис.
4. Комисията
разгледа
предложението
на
„ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД за изпълнение на поръчката:
4.2.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на
поръчката -Приложение № 2 по образец на възложителя.
Предложил е:
4.3. Срок за обслужване на плащанията – незабавно;
4.4.
Използваните
участника
програми
за
защита
на
информацията в платформата за интернет банкиране са:
Програма за защита на достъпа чрез Квалифициран електронен
подпис, потребителско име и парола;
Програма за активно следене на пакетите и мониторинг на WEB
трафика Fortinet Firewall;
Extended Validation SSL сертификат, издаден през процедура,
включваща валидация по домейн, както и задълбочена валидация на
организацията, за която ще се издава сертификата- адрес по
регистрация, адрес на офис, телефони, състояние на организацията и
др.;
ЦКБ АД гарантира сигурността на данните, като криптира
данните с 256 bits криптация и 2048 bits root certificate, които са с найвисоко ниво на сигурност;
Въвеждане на парола за всяка активна транзакция;
Използване на еднократни кодове получавани по алтернативен

ел. канал - SMS;
Записване на системна информация относно работата на
потребителя през Интернет (последно IP, време час и др.);
Мониторинг на преводи през системата РИНГС към нови
получатели;
Защита от опит за вход с динамично IP;
Текуща сесия - 15 минути.
Участникът заявява, че предлага надеждна платформа за интернет
банкиране - ССВ Online - Интернет банкирането на „Централна кооперативна
банка" АД - бързо и лесно опериране с паричните средства на клиентите, без
същите да посещавате офиса на Банката.
Достъпът до интернет банкирането на „Централна кооперативна банка" АД е
в реално време.
4.5.
С цел повишаване степента на сигурност услугата, ССВ
Online е достъпна само чрез Квалифициран електронен подпис.
Системата ССВ Online позволява регистрация на електронни подписи,
издадени от всички лицензирани издатели на удостоверителни услуги
на територията на РБългария.
VІ. Комисията приема, че техническите предложения на участниците
отговарят на усливята на възложителя.
VІІ. Предложените от участниците стойности по неколичествените
показатели – „срок за обслужване на плащанията“ и „надежност на
платформата за интернет банкиране“ и получените от тях точки да са:

Срок на обслужване

БАНКИ
Незабавно
Българо американска
кредитна
банка
Първа
инвестиционна банка
Инвестбанк
Централна
кооперативна банка

До 4 часа вкл.

От 4 часа до
24 часа

Над 24
часа

Надежност на интернет
банкиране
Не
Отговар
отговар
я на
Отговаря на
я на
едно от
две условия
нито
двете
едно
условия
условие

20

14

Общо
точки

10

30

10

24

20

20

40

20

20

40

VІІІ. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение
отварянето на ценовите предложения на участниците, допуснати до последващо
участие в процедурата да се извърши на 23.07.2020г. от 11:00 часа в

Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора,
ул.“Генерал Столетов“ № 2.
Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отваряне
на цени до всички участници, с посочени дата, място и час, което да бъде
публикувано и на профила на купувача, в електронното досие на процедурата
Комисията приключи работа на 20.07.2020г.
ІХ. На 23.07.2020 год., от 11,00 часа, комисията за провеждане на
процедура по ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на
финансова институция за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”,
гр.Стара Загора, назначена със Заповед РД-10-594/02.07.2020 год. в следния
състав:
Председател:
1. Иван Велинов Петров – ЗДУФР, той и Главен счетоводител
Членове:
2. Светомир Стоилов Младенов – счетоводител
3. Пламена Декова Йорданова – счетоводител
4. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
5. Ваня Богданова – Ръководител Обществени поръчки
Резервни членове:
1. Адв. Христо Панайотов
2. Станка Робова – счетоводител, проведе своето поредно заседание.
На заседанието на комисията присъства Веселин Стефанов Локов,
упълномощен представител на Георги Димитров Константинов – Изпълнителен
директор на „Централна кооперативна банка“ АД.

Х. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участниците:
1. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на
участника „ИНВЕСТБАНК” АД. Трима от членовете на комисията и
представителят на „Централна кооперативна банка”АД, подписаха намиращите
се в плика документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от
участника.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на
участника.
2.
Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на
участника „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД. Трима от членовете на
комисията и представителят на „Централна кооперативна банка”АД, подписаха
намиращите се в плика документи на хартиен носител за предлагани ценови
параметри от участника.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника.

3. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на
участника „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД. Трима от
членовете на комисията и представителят на „Централна кооперативна
банка”АД, подписаха намиращите се в плика документи на хартиен носител за
предлагани ценови параметри от участника.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника.
4. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на
участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД. Трима от членовете на
комисията подписаха намиращите се в плика документи на хартиен носител
за предлагани ценови параметри от участника.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника.
С това приключи публичната част от работата на комисията.

ХI. Комисията продължи своята работа в закрито заседание по
разглеждане на ценовите предложения на участниците и съответствието им с
изискванията на възложителя в утвърдената документация.
1.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника
„ИНВЕСТБАНК” АД. Ценовото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя.
2.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД.
Участникът „Първа Инвестиционна банка” АД е подал ценово
предложение, в което за редове 8, 9, 11, 13 и 15 участникът е вмъкнал
допълнителни редове, а за за ред 36.1 – „Платежни инструменти свързани с
дебитни карти“ участникът също е предложил две стойности в проценти –
съответно за Карти Maestro - 0,30% и за чуждестранни дебитни карти
VISA/MasterCard - 0,70%. Участинкът не е спазил образеца на ценовото
предложение на възложителя. По този начин ценовото предложение на „Първа
Инвестиционна банка” АД не може да бъде оценен за редове 8, 9, 11, 13 и 15,
съгласно утвърдената методика за оценка в документацията за провеждане на
поръчката. Така комисията установи, че участникът не е изпълнил изискването
на възложителя на стр. 3 и стр. 11 от утвърдената документация, а именно
посоченото в т. 2.4 на стр. 3: “Предложените от участника такси, вкл. и в
процентно изражение, които не са положително число или не дават възможност
за изчисление по формулите, няма да се разглеждат, а участниците ще бъдат
отстранени“. Участникът не е изпълнил и изискването на възложителя,
съдържащо се в т. 3 на стр. 11: „На първо място се проверява дали офертата е
изготвена съгласно приложения образец в документацията за участие. Ценови
оферти, които имат несъответствие се отстраняват след мотивирана обосновка
на комисията.“
Комисията счита, че ценовото предложение на участника не отговаря на
изискванията на възложителя, поради което предлага на възложителя да
отстрани участинка „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД от участие в
процедурата на основание чл. 107, т. 1, предложение последно от ЗОП.

3. Комисията разгледа ценовото предложение на участника „БЪЛГАРОАМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД.
Участникът „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД е подал
ценово предложение, в което за редове 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 28
и 29 е предложил такси в EUR и USD в колона – „ед. цена на таксата в лева за
единица мярка/един брой/“. Съгласно изискванията на възложителя на стр. 9
от утвърдената документация, ценовите предложения в офертите се посочват в
български лева. Поради това ценовото предложение на този участник не
отговаря на предварително утвърдената документация на възложителя. Освен
това, за ред 37 възложителя е поискал да се оферира „такса за издаване на
бизнес дебитни карти на УМБАЛ „Проф.д-р Ст. Киркович”АД“, но в ценовото си
предложение участникът е наименовал този ред като „Платежни инструменти,
свързани с карти на национални картови схеми на други държави“. Така
участникът е представил образец на ценово предложение, различно
от
образеца на възложителя.
Участникът не е изпълнил и изискванията на възложителя на стр. 9 и
стр. 11 от утвърдената документация, а именно: „Ценовите предложения в
офертите се посочват в български лева“ – стр. 9 и изискването в т. 3 на стр. 11:
„На първо място се проверява дали офертата е изготвена съгласно приложения
образец в документацията за участие. Ценови оферти, които имат
несъответствие се отстраняват след мотивирана обосновка на комисията.“
Комисията счита, че ценовото предложение на участника не отговаря на
изискванията на възложителя, поради което предлага на възложителя да
отстрани участника „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД от
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предложение последно от
ЗОП.
4. Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД.
Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на
възложителя.
ХІІ. Ценовите предложения на участниците са отразени в Приложение № 1
към настоящия протокол.
ХІІІ. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на
„ИНВЕСТБАНК” АД и „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД по показател
“Количествени показатели”, съгласно утвърдената методика за оценка.
Председателят на комисията посочи, че участникът „ИНВЕСТБАНК” АД е
получил обща оценка по неколичествените показатели – „срок за обслужване на
плащанията“ и „надежност на платформата за интернет банкиране“ 40 т.
Председателят на комисията посочи, че участникът „ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД е получил обща оценка по неколичествените
показатели – „срок за обслужване на плащанията“ и „надежност на
платформата за интернет банкиране“ 40 т.

1. Оценките по отделните подпоказатели на участника „ИНВЕСТБАНК”
АД са посочени в Приложение № 1 към Протокол № 2/23.07.2020г.
Общата оценка на участника по показател “Количествени показатели”
е 55,08 т.
Общата оценка на участника по показател “Неколичествени
показатели” 40 т.
Общата оценка на участника по показател „Неколичествени
показатели“ и показател “Количествени показатели” е 95,08 т..
2. Оценките по отделните подпоказатели на участника „ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД са посочени в Приложение № 1 към Протокол №
2/23.07.2020г.
Общата оценка на участника по показател “Количествени показатели” е
60 т.
Общата оценка на участника по показател “Неколичествени
показатели” 40 т.
Общата оценка на участника по показател „Неколичествени
показатели“ и показател “Количествени показатели” е 100 т.
2.1. Комисията класира на първо място участника „ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД с обща оценка 100 т.
2.2. Комисията класира на второ място участника „ИНВЕСТБАНК” АД с
обща оценка 95,08 т.
Комисията предлага на възложителя да сключи договор и с двамата
участници „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД и „ИНВЕСТБАНК” АД,
класирани съответно на първо и второ място.
Комисията приключи своята работа на 24.07.2020год.
Комисията е предала на възложителя на 24.07.2020год. протоколите и
приложенията към тях, заедно с офертите на участниците и утвърдената
документация и приложенията към нея.
Председател:
1. Иван Велинов Петров ......................
Членове:
2. Светомир Стоилов Младенов ......................
3. Пламена Декова Йорданова .......................
4. адв.Татяна Кекевска .................................
5. Ваня Богданова ..........................................

Възложелят е получил протоколите и приложенията към тях, заедно с
офертите на участниците на Възложителя на 24.07.2020год.

Възложител:………………………..
Изпълнителен директор
Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм

