
П Р О Т О К О Л № 2 

Днес, 22.05.2015год. в 14:00часа, Комисията назначена със Заповед 
№280/27.04.2015год. на Изпълнителния директор и на основание чл. 101г., ал.1 от 
ЗОП, във връзка с чл.14 ал. 4, т. 2 от ЗОП, и глава осма „а" за Възлагане на 
обществени поръчки чрез публична покана и взето решение от Съвета на 
директорите с Протокол №8/27.02.2015год. за избор на изпълнител за изпълнение 
на услугата: „Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, се събра на закрито 
заседание. 

Комисията се събра в състав: 
Председател: Иван Петров - Зам.директор по икон.дейности 
Членове: 1. Живко Суфларчев - Гл.счетоводител 

2. адв.Христо Панайотов 
Техн.секретар - Малина Люцканова - организатор „ОП" 

I. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като 
започна с проверка на допълнително изискуемите документи, съобразно 
решението на комисията от предходното заседание, описани в Протокол 
№1/15.05.2015г. 

Председателя на комисията докладва, че в определения срок е постъпило 
писмо с вх.№700058/22.05.2015г., в 11:30часа от участника "Първа 
Инвестиционна банка" АД. Съгласно решението на комисията от предходното 
заседание участника следваше да представи декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, 
т.2 от ЗОП от членовете на управителния/контролния орган "Първа 
Инвестиционна банка"АД, подписани лично от тях. 

Комисията се запозна и прие представените документи от участника 
"Първа Инвестиционна банка" АД като констатира, че участникът е 
представил изисквания от Възложителя и ЗОП документ, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците и се допуска до по-нататъшно участие. 

II. Комисията пристъпи към оценка по показател "Неколичествени 
показатели"според заложените в документацията за осъществяване на избор 
на изпълнител за изпълнение на услугата: „Избор на обслужваща финансова 
институция за нуждите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, 
критерии на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване 
(Приложение №1 от настоящия протокол). След направеното от членовете на 
комисията обсъждане на представените в офертите на участниците документи, 
удостоверяващи посочения срок за обслужване на плащанията (Оценка по 
неколичествен подпоказател „Срок за обслужване на плащанията") и съгласно 
описанието на надеждността на платформата за интернет банкиране (Оценка по 
неколичествен подпоказател „Надеждност на платформата за интернет 
банкиране") се извърши следното оценяване по показател "Неколичествени 
показатели"с максимална обща стойност 40т., съобразно определените 
условия в документацията: 
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