ПРОТОКОЛ № 2/23.07.2020г.
от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-10-594/02.07.2020 год
Днес, 23.07.2020 год. в 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.

I. 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.
II. 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 възложителяда 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.
ІІІ. Ценовите предложения на участниците са отразени в Приложение № 1 към
настоящия протокол.
ІV. 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,
класирани съответно на първо и второ място.

Комисията приключи своята работа на 24.07.2020год.
Комисията е предала на възложителя протоколите и приложенията към тях, заедно
с офертите на участниците на Възложителя на 24.07.2020год.
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

