
(У1БАЛ "Проф.Д-р Ст.Киркозич"- АД 
СТАРА ЗАГОРА 

Изх. N: 

ОБ а в - i l - r . 

Писменни разяснения 

ОТНОСНО: Постъпили два броя писма със запитвания за разяснения с вх.№ 
700058/04.05.2015г. от 9:30ч. и вх.№ 700058/04.05.2015г. от 14:34ч. 
относно Документация за участие във възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за 
нуждите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЛРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД" 
(съгласно публична Покана ID 9041254 от 28.04.2015г.). 

1. Писмо с вх.№ 700058/04.05.2015г. от 9:30ч - въпроси и разясненията по тях: 

Въпрос 1: Допустимо ли е участникът да предложи комисионна в % от 
стойността на съответния превод във валута с включени минимална и максимална 
стойност на съответната комисиона? 

Въпрос 2; Ако е недопустимо участникът да предложи комисиона в % от 
стойността на съответния превод във валута с включени минимална и максимална 
стойност, бихте ли посочили прогнозни ориентировъчни обеми на преводите в 
съответния вид валута - брой и среден размер, бенефициент от/извън ЕС — например 
на месечна база, за съответния изпълнител на поръчката!? 

Въпрос 5: Допустимо ли е участникът да предложи комисионни в % от 
стойността на съответната касова операция? 

Въпрос 6: Ако е недопустимо участникът да предложи комисионни в % от 
стойността на съответната касова операция, бихте ли посочили прогнозни 
ориентировъчни обеми на касовите операции в съответния вид валута - брой и среден 
размер - например на месечна база, за съответния изпълнител на поръчката? 

Отговор на въпроси 1 ,2, 5 и 6 : Не е допустимо предлагането на комисионна в 
% от стойността на финансовите услуги по количествените показатели (К1-К37). 
Съгласно т. 3.1 от проекта на договор, за изпълнение на предмета на публичната покана 
възложителят ще дължи на банката възнаграждение, съгласно нейното ценово 
предложение-в офертата, а не съгласно тарифата й. Целта на обществената поръчка е 
именно да се постигнат по-благоприятни условия за възложителя, ако това е възможно. 
Ценовите предложения в офертите се посочват в български лева. Право на всеки 
участник е сам да определи размера на всяка оферирана от него цена. Ако бъде избран 
за изпълнител, възложителят ще заплаща само тези цени, които са посочени в 
съответното ценово предложение, тъй като съгласно т. 5.2 от проекта на договор те не 
подлежат на промяна освен в случаите, предвидени в нормативен акт. 
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Представяме Ви прогнозни обеми по количествените показатели К1-К37. 

к 
№ Подпоказатели за оценка (К1 до К37) - „Такса в български лева за : Мярка брой 

прогнозен 
месечен 
размер 

1 
междубанково безкасово плащане в лева чрез Бисера на гише; 

брой 60 60 

2 
междубанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС на гише; брой 4 6 

3 междубанково безкасово плащане в лева чрез Бисера - интернет банкиране; брой 198 200 

4 междубанково безкасово плашане я в лева чрез РИНГС - интернет банкиране; брой 5 7 

5 вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез Бисера на гише; брой 11 15 

6 
вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС на гише; брой 2 5 

7 
вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез Бисера - интернет банкиране; 

брой 1 1 

8 
вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС - интернет банкиране; 

брой 1 1 
9 получаване на превод във валута - евро; брой 1 1 

10 
получаване на превод във валута - американски долар; 

брой 1 1 
11 превод във валута - евро -на гише - вальор ТОМ; брой 1 1 
12 превод във валута - евро -на гише - вальор SAME; брой 1 1 

13 превод във валута - американски долар - на гише - вальор ТОМ; брой 1 1 

14 
превод във валута - американски долар - на гише - вальор SAME; 

брой 1 1 

15 превод във валута - евро - чрез интернет банкиране - вальор ТОМ; брой 1 1 

16 превод във валута - евро - чрез интернет банкиране - вальор SAME; брой 1 1 

17 
превод във валута - американски долар - чрез интернет банкиране- вальор 
ТОМ; брой 1 1 

18. 
превод във валута - американски долар - чрез интернет банкиране- вальор 
SAME; брой 1 1 

19 

вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) - общо платежно 
нареждане; 

1 

един ред 
от файла 

= една 
операция 43 50 

20 

междубанков превод на масов файл (напр. заплати) - общо платежно 
нареждане; 

един ред 
от файла 

= една 
операция 1090 1100 

21 месечно обслужване на сметка в левове; брой 7 8 
22 месечно обслужване на сметка в евро; брой 1 1 
23 месечно обслужване на сметка в американски долари; брой 1 1 

24 
касова операция - внасяне на левове в брой за суми до 10 000 лв.; 

брой 5 10 

25 касова операция - внасяне на левове в брой за суми равни и над 10 000 лв.; брой 4 10 
26 касова операция - внасяне на американски долари в брой; брой 1 1 
27 касова операция - внасяне на евро в брой; брой 1 1 
28 касова операция - теглене на левове в брой за суми до 10 000 лв.; брой 1 5 

29 касова операция - теглене на левове в брой за суми равни и над 10 000 лв.; брой 4 6 
30 касова операция - теглене на американски долари в брой: брой 1 1 



31 касова операция - теглене на евро в брой; брой 1 1 
32 откриване на банкова сметка в лева; брой 1 1 
33 откриване на банкова сметка в евро; брой 1 1 
34 откриване на банкова сметка в американски долари; брой 1 1 
35 закриване на банкова сметка в лева; брой 1 1 
36 закриване на банкова сметка в евро; брой 1 1 
37 закриване на банкова сметка в американски долари; брой 1 1 

Въпрос 3: Допустимо ли е участникът ,да предложи такса за 1 ред от файла, 
обвързана с използването на платежна система Бисера, или следва да се посочи и втора 
такса, обвързана с използването на платежна система РИНГС? 

Отговор на въпрос 3: Участниците по количествен показател К19 и К20, следва 
да оферират такса за 1 ред от файла, обвързан с платежна система Бисера. 

Въпрос 4; Допустимо ли участникът да предложи такси за месечно обслужване 
(очаквано за разплащателна сметка в съответната валута), обвързани с получаване на 
отчети през система за Интернет банкиране (независимо от периодичността им), или 
следва таксите да са обвързани с получаване на отчети на хартиен носител (например 
веднъж месечно)? i 

Отговор на въпрос 4: Участниците по количествени показатели по К21-К23 
следва да предложат такси за месечно обслужване (очаквано за разплащателна сметка в 
съответната валута), обвързани с получаване на отчети през система за Интернет 
банкиране (независимо от периодичността им). 

Въпрос 7: С колко участници ще бъдат сключени Договори за изпълнение на 
поръчката (комплексно банково обслужване, съгласно Приложение №2)? 

Отговор на въпрос 7: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на т. 3.2, 4.2 и 
4.6 от Приложение №3 към чл. 136 от Правилника за реда упражняване правата на 
държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала /Правилника/, 
възложителят ще сключи договори с първите пет участника в класирането. Ако 
постъпят по-малко от 5 оферти, то възложителят на основание т. 4.6 от Приложение №3 
към чл. 136 от Правилника, публикува втора покана и избира пет или по-малко 
изпълнители на базата на постъпилите оферти (т.е. ако има подадени по-малко от пет 
оферти, то възложителят ще сключи договор с всички класирани участници). 

2. Писмо с 700058/04.05.2015г. от 14:34ч -въпроси и разясненията по тях: 

Въпрос 1: Какъв е средномесечния брой междубанкови преводи, осъществявани 
през системата Бисера и през системата Рингс; преобладаващо през интернет банкиране 
или на гише се осъществяват преводите? 

Въпрос 4: Какъв е средномесечния брой вноски тегления* на/от каса и какъв 
приблизителен размер има 1 вноска/теглене - по видове валути упоменати в поканата? 

Въпрос 5: Какъв е броя на записите в масовия файл за превод на трудови 
възнаграждения и колко пъти месечно възложителят извършва превод (аванс/заплата)? 
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Отговор на въпроси 1, 4 и 5: Съгласно горепосочена таблица за прогнозни обеми 
по количествените показатели К1-К37- вид, мярка, брой и прогнозен месечен размер. 

Въпрос 2: По показател вътрешнобанков превод системата Рингс не е 
приложима - какво следва да запишат участниците в своите оферти по показатели К6 
„Вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС на гише" и съответно по К8 
„Вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС - интернет банкиране"? 

Отговор на въпрос 2: По показатели К6 „Вътрешнобанково безкасово плащане 
в лева чрез РИНГС на гише" и съответно по К8 „Вътрешнобанково безкасово плащане 
в лева чрез РИНГС - интернет банкиране" системата РИНГС не е приложима. 
Участниците не посочват данни по показатели К6 и К8. 

Въпрос 3; Какъв е средномесечният брой на изходящите преводи във валута и 
кой е предпочитаният от възложителя вальор - по видове упоменати в поканата? 

Отговор на въпрос 3: И двата вальора са еднакво предпочитани. 

Въпрос 6: Какъв е приблизителният размер на средномесечното салдо по 
разплащателна сметка - по видове валути упоменати в поканата? 

Отговор на въпрос 6: 
Приблизителният размер на средномесечното салдо по разплащателна сметка -

по видове валути е както следва: 

410 000.00 BGN 1 

100.00 EURO 
100.00 USD 

Въпрос 7: IIo проекта на договор: 
чл. 1.3 вменява на банката задължение да осигури на възложителя 
специализиран софтуер и възможност за отдалечено електронно банково 
обслужване на неговите сметки, открити в Банката. Молим за пояснение 
какво имате пред вид под специализиран софтуер? 
чл. 1.4 регламентира безвъзмездно извършване на други услуги, които не 
са изрично посочени в договора. Молим за пояснение какво имате пред 
вид под други услуги - видове и честота? 

Отговор на въпрос 7: 
Участниците следва да осигурят специализиран софтуер и възможност за 

отдалечено електронно банково обслужване на неговите сметки, открити в Банката, 
който би следвало най-малко да има възможност да се извършват следните услуги: 

- да предоставят услугата електронно банкиране в режим на реално време и информация 
по движението на сметките и наличност на титуляра на сметката. 

- да предоставят чрез електронно банкиране следните услуги: 
• справки за наличността и движението по сметки/ разплащателни, кредитни, 

депозитни/ 
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• справка за статуса на наредените преводи 
• плащане на сметки за комунали услуги 
• нареждане на вътрешнобанкови преводи и междубанкови преводи 
• справки за транзакции с банкови карти 
• покупко-продажба на валута 
• и други услуги - като се посочат от оферентите. 

Терминът „специализиран" е използван, имайки предвид факта, че всяка банка 
има свои специфични изисквания, правила и подход при избора на действащия 
собствен софтуер и е предназначен за типични финансови операции и услуги. 

Право на всеки участник е сам да определи и предложи видовете безвъзмездни 
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