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по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

разглеясдаие и оценка на офертите на участниците във възлагане на обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Избор на банки за предоставяне 

на комплексно банково обслужване на „СБР-НК** ЕАД**

На 08.05.2019 г., от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, Централен офис на 
„СБР-НК“ ЕАД, започна работата на Комисията за разглеждане и оценка на офертите за 
изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет ,Д1збор на 
банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД“, постъпили по 
Обява за събиране на оферти, публикувана на Портала за обществените поръчки на 
08.04.2019 г. с ГО 9087262.

Комисията е назначена със Заповед № РД-09-29-1 от 08.05.2019 г. на изпълнителния 
директор на „СБР-НК“ ЕАД в състав:

Председател: Десислава Николаева 
Членове: инж. Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Заримира Славчева

адв. Симеон Кръстев

-  главен счетоводител
-  директор Дирекция „СД и УС“
-  правоспособен юрист
-  оперативен счетоводител
-  правоспособен юрист

В първоначалния срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 22.04.2019 г. са постъпили 
оферти от следните участници:
1. ,ЛНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, вх. № 20-51/17.04.2019 г., 14:20 ч. -  за обособени
позиции № 1 и 4; i

2. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, вх. № 20-52/22.64.2019 г., 13:22 ч. -  за обособени позиции 
, № 1 и 2 ;
3. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, вх. № 20-53/22.04.2019 г., 13:47 ч. -  за 
обособени позиции № I и 4;
4. ,ДЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, вх. № 20-54/22.04.2019 т ., 16:41 ч. -  за 
обособени позиции № I и 2;
Комисията откри публичното заседание в 10:00 ч. на 08.05.2019 г. След запознаване с 
Регистъра на подадените оферти членовете на комисията попълниха декларации за 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците: Милена 
Костова -  упълномощен представител на „ЦЕНТРАЛЙА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД. 
По време на публичното заседание на Комисията в 10:25 ч. се присъедини Александър Попов 
-  упълномощен представител на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД. Комисията 
провери представителната власт на присъстващите представители.



I. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като провери за съответствие с 
изискванията на възложителя. Всички постъпили оферти са представени в запечатани 
непрозрачни опаковки. Членовете на Комисията подписаха техническите предложения на 
участниците и предложиха на присъстващите представители на участника „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД да подпишат техническите предложения на останалите 
участници. Милена Костова подписа техническите предложения на участниците 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД. Комисията обяви ценовите предложения на участниците 
по обособени позиции, както следва:

1. Участникът „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, е подал оферта по обособени 
позиции № 1 и № 4. Участникът „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД е предложил 
следните количествени показатели за изпълнение на поръчката по обособени позиции:
1.1. по обособена позиция № 1:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 0
Такса за вноска на каса по PC в лева 0

Такса за теглене на каса по PC в лева 0
Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране 0.49

Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 0.49

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
бшкиране 3.98

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 3.98

Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0

Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител 0

Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите 0.49

Такса при масови плшцания за трудови възнаграждения - Вътрешнобанков 
превод 0.00

Такса при масови плащания за трудови възнаграждения -  Междубанков 
превод 0.25

Такса за теглене от служителите от чужд банкомат 0.60

Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 1 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 0

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева 0.15%



Месечен лихвен процент за PC в евро 1 %

Лихвен процент при теглене на дата, различна от падежа (средна стойност за 
срочни депозити) 0.15%

Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж 0.20 %

Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева при теглене на падеж 0.50 %

Лихвен процент по едногодишен депозит в лева при теглене на падеж 0.60 %

1.2. по обособена позиция № 4:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплашателна сметка (PC) в лева 0
Такса за вноска на каса по PC в лева 0
Такса за теглене на каса по PC в лева 0
Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране 0.49

Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 0.49

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
банкиране 3.98

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 3.98

Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0

Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител 0

Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 1 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 0

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева 0.15%

Месечен лихвен процент за PC в евро 1 %

2. Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, е подал оферта по обособени позиции № 1 
и № 2. Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е предложил следните количествени 
показатели за изпълнение на поръчката по обособени позиции:

2.1. по обособена позиция № 1:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 2



Такса за вноска на каса по PC в лева 25

Такса за теглене на каса по PC в лева 25

Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
бамкиране

0.60

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

2.50

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

6

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нгфеждане на хартиен носител

12

Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0.20

Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител

1.20

Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите 0

Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - Вътрещнобанков 
превод

0.20

Такса при масови плащания за трудови възнаграждения -  Междубанков 
превод

0.60

Такса за теглене от служителите от чужд банкомат 1.10

Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 0.80 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 10

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева 0%

Месечен лихвен процент за PC в евро 0%

Лихвен процент при теглене на дата, различна от падежа (средна стойност за 
срочни депозити)

0%

Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж 0%

Лихвен процент по щестмесечен депозит в лева при теглене на падеж 0%

Лихвен процент по едногодищен депозит в лева при теглене на падеж 0%

2.2. по обособена позиция Ks 2:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 2

Такса за вноска на каса по PC в лева 25

Такса за теглене на каса по PC в лева 25

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

0.60



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

2.50

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

6

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
н^)еждане на хартиен носител

12

Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0.20

Такса за вътрешнобаиков превод в лева чр)ез платежно нареждане на хартиен 
носител

1.20

Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 0.80 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 10

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева 0%

Месечен лихвен процент за PC в евро 0%

3. Участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, е подал оферта по обособени 
позиции № 1 и № 4. Участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД е предложил 
следните количествени показатели за изпълнение на поръчката по обособени позиции:
3.1. по обособена позиция № 1:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 4

Такса за вноска на каса по PC в лева До 10 000 лв.- 0

Такса за теглене на каса по PC в лева До 5 000 лв. -  0.

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

0.40

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

0.60

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

4

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

6

Такса за вътрешнобаиков превод в лева чрез електронно банкиране
0

Такса за вътрешнобаиков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител

0.20

Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите 1

Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - Вътрешнобаиков 
превод

0



Тшсса при масови плащания за трудови възнаграждения -  Междубанков 
превод

0

Такса за теглене от служителите от чужд банкомат 0

Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 0.90 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 0

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева 0.10%

Месечен лихвен процент за PC в евро 0.10%

Лихвен процент при теглене на дата, различна от падежа (средна стойност за 
срочни депозити)

0%

Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж 0.05 %

Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева при теглене на падеж 0.20 %

Лихвен процент по едногодишен депозит в лева при теглене на падеж 0.35 %

3.2. по обособена позиция № 4:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 4

Такса за вноска на каса по PC в лева До 10 000 лв. - 0
Такса за теглене на каса по PC в лева до 5000 лв. - 0

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

0.40

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

0.60

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

4

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

6

Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0

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

0.20

Такса за плащания с банкови кгфти на ПОС терминал 0.9 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв.
0

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева
0.10%



Месечен лихвен процент за PC в евро 0. 10%

4. Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, е подал оферта по 
обособени позиции № 1 и № 2. Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД 
е предложил следните количествени показатели за изпълнение на поръчката по обособени 
позиции:

4.1. по обособена позиция № 1:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 0

Такса за вноска на каса по PC в лева 0

Такса за теглене на каса по PC в лева 0

Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
бшкиране

0.21

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

0.21

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

2.69

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

2.69

Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0

Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител

0

Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите 0

Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - Вътрещнобанков 
превод

0

Такса при масови плшцания за трудови възнаграждения -  Междубанков 
превод

0.19

Такса за теглене от служителите от чужд банкомат 0.60

Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал 0.59 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв.
0

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева
0.001 %

Месечен лихвен процент за PC в евро
0.001 %

Лихвен процент при теглене на дата, различна от падежа (средна стойност за 
срочни депозити)

0.01 %

Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж 0.03 %



Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева при теглене на падеж 0.10%

Лихвен процент по едногодишен депозит в лева при теглене на падеж 0.15%

1.2. по обособена позиция № 2:

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Цена в лева без 
ДДС

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 0

Такса за вноска на каса по PC в лева 10
Такса за теглене на каса по PC в лева 0

Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
баикиране

0.21

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

0.21

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
баикиране

2.69

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нгфеждане на хартиен носител

2.69

Такса за вътрещиобанков превод в лева чрез електронно баикиране 0

Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител

0

Такса за плащания с банкови кщтги на ПОС терминал 0.59 %

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв. 0

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв. 0

Месечен лихвен процент за PC в лева 0.001 %

Месечен лихвен процент за PC в евро
0.001 %

Откритото заседание на комисията приключи на 08.05.2019 г. в 11:00 ч.
II. На закрито заседание, проведено на 14.05.2019 г. от 9:00 ч., в гр. София, бул. „Васил 
Левски“ №54, ет. 3, продължи работата на комисията, която провери съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 
Възложителя.
1. Комисията разгледа документите, представени от участника ^ИНГЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК“ АД и констатира, че участникът е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от възложителя изисквания 
към личното състояние и критериите за подбор, с изключение на следните:
Участникът не е представил попълнени Декларации по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 
1, т. 1,2 и 7 от ЗОП и по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 и чл. 60, ал. 2 от ЗОП 
по образец, каквото е изискването на възложителя за минимално съдържание на офертите на 
участниците, съдържащо се в поле ,Друга информация“ от Обявата. Вместо посочените 
декларации, участникът ,Д1НТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД е представил 2 бр.



декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 от ЗСШ. 
Комисията установи, че същите не отговарят на изискванията на действащите към момента 
на подаване на офертата ЗОП и ППЗОП, предвид което прие, че участникът 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД не е доказал съответствието си с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. Комисията разгледа документите, представени от участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ 
АД и констатира, че участникът е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от възложителя изисквания 
към личното състояние и критериите за подбор, с изключение на следните:

В офертите си по обособени позиции № 1 и 2, участникът е посочил, че за изпълнение на 
дейността по инкасо ще използва подизпълнител -  „ВИП Секюрити“ ЕООД, но не е 
представил в офертата си декларациите по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 
от ЗОП и по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 и чл. 60, ал. 2 от ЗОП по образец, 
подписани от представителите на подизпълнителя, каквото е изискването на Възложителя, 
посочено в поле ,Друга информация“ от публикуваната Обява.
3. Комисията разгледа документите, представени от участника „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД и констатира, че участникът е представил всички 
документи и информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените 
от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията установи, че участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД отговаря на 
всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя и подробно 
описани в обявата за обществената поръчка. С оглед на това, комисията допуска офертата на 
участника ,ДЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД по обособени позиции № 1 и № 4 до 
оценяване и класиране.
4. Комисията разгледа документите, представени от участника „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД и констатира, че участникът е представил всички 
документи и информация в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените 
от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията установи, че участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД 
отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя и 
подробно описани в обявата за обществената поръчка. С оглед на това, комисията допуска 
офертата на участника ,ДЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД по обособени 
позиции № 1 и № 2 до оценяване и класиране.
Във връзка с горните констатации и на основание чл. 97, ал. S от ППЗОП, на 16.05.2019 
г. Комисията изнрати до участниците „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД и 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД искания за предоставяне на допълнителни документи 
и/или информация във връзка с констатираните от Комисията липси, непълноти или 
несъответствия на информацията относно съответствието на участниците с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор.
Комисията приключи работата си на този етап на 14.05.2019 г. в 11,00 часа.
На закритото заседание, проведено на 22.05.2019 г. от 10,00 часа. Комисията провери 
допълнително представените документи от участниците и установи следното:
1. В срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП участникът „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД е 
представил допълнителни документи и информация.
Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация и 
констатира, че участникът е представил всички изискани от Комисията допълнителни 
документи и ин^рмация и участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на 
критериите за подбор, поставени в документацията за участие. С оглед на това, комисията



допуска офертата на участника „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД по обособени позиции 
№ 1 и № 4 до оценяване и класиране.
2, В срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е представил 
допълнителни документи и информация.

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация и 
констатира, че участникът е представил Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 
1, т. 1,2 и 7 от ЗОП и 2 бр. Декларации по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 и чл. 
60, ал. 2 от ЗОП от името на Александър Милчев Митев -  управител на „ВИП Секюрити“ 
ЕООД, както и 2 бр. Декларации по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 и чл. 60, 
ал. 2 от ЗОП от името на Атанас Трифонов Симеонов -  управител на „ВИП Секюрити“ 
ЕООД.

Комисията констатира, че участникът не е представил Декларация по чл. 192, ал. 3 във 
връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от името на Атанас Трифонов Симеонов -  управител 
на „ВИП Секюрити“ ЕООД, каквото е изискването посочено в Раздел ,Друга информация“ 
от публикуваната Обява, а именно ,Д случай че участникът предвижда използването на 
подизпълнител, същият следва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него да не са налице основания за 
отстраняване. Участникът следва да представи в офертата си декларациите по чл. 192, 
ал. 3, подписани от представител/и на подизпълнителя при спазване на правилата, описани 
по-горе. “  На основание чл. 192, ал. 2 от ЗОП Възложителят е посочил, че Декларацията по 
чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които 
представляват участника. В случай, че лицето се представлява от повече от едно лице, 
декларацията се подписва от всяко едно от тях.
Комисията констатира, че декларираният от участника подизпълнител ,ЗИ П  Секюрити“ 
ЕООД се представлява от двама управители -  Атанас Трифонов Симеонрв и Александър 
Милчев Митев, предвид което участникът е следвало да представи Декларация чл. 192, ал. 3 
във връзка с чл, 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП, подписана от всеки един от двамата управители.

С оглед на изложеното. Комисията констатира, че участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ 
АД не е доказал съответствие с изискванията за личното състояние по отношение на 
декларирания от него подизпълнител „ВИП Секюрити“ ЕООД предвид което на основание 
чл. 107, т. 1 във връзка с чл. 195 от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участника 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от участие във възлагането на настоящата обществена 
поръчка. Във връзка с горното. Комисията взе решение да не допуска офертата на участника 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД по обособени позиции № 1 и № 2 до оценяване и класиране.

III. Комисията продължи работата си, като разгледа и оцени техническите предложения на 
допуснатите участници по Неколичествените показатели за оценка, съгласно утвърдената 
методика за определяне на комплексната оценка на оферта.
I. Комисията оцени офертата на участника „Интернешънъл Асет Банк” А Д както следва:

1.1. По обособена позиция № 1:

Ш М Ш Н Ж П Ш Я К ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕИШ!^ ИА УЧАСТНИКА И 
ПРИСЪЖДАНЕ ИА ОЦЕНКИ ПО ИЕКОЛИЧЕСТШИИГЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Онп1 Развитие на клонова 
мрежа: Наличие иа банков 
клон (Онп1)

Участникът разполага с банков клон на бул. .Джеймс Баучев“ № 118 -  
2,8 км от централния офис на Възложителя.
Предвид това, че участникът разполага с банков клон в радиус до 5 км 
от адреса на централния офис на Възложителя, комисията присъжда на 
участника 20 точки по този показател.

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране
Онп 2.1. Възможност за интернет Участникът е предложил една платформа за интернет банкиране, поради
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бмивфшк което комисията присъжда на участника 1 т. по този подпоказател.
Онп21. Ш а т т т гш т т т

механизми
Участникът е предложил 4 защитни механизми, поради което комисията 
присъжда на участника 5 т. по този подпоказател
Общият брой точки на участника по показателя „Надеждност на 
платформа за интернет банкиране“ (Онп2), като сбор от точките по 
подпоказателите „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) и 
,Щаличие на защитни механизми“ (Онп2.2.), е б т.

ОнпЗ Срок за обслужване на 
плащанията

Участникът е предложил срок за обслужване на плащанията от 0,02 
часа.
Комисията прие, че предложеният от участника срок за обслужване на 
плащанията е най-краткият предложен срок и изчисли оценката по 
показателя ОнпЗ съгласно методиката за оценка по следния начин: 
ОнпЗ=Омин/Оу X  10= 0,02/0,02 х 10 = 10 т.

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 36 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Интернешънъл Acer Банк” АД по обособена 
позиция № 1 по „Неколичествените показатели“ съгласно методиката за определяне на 
комплексната оценка на оферта, а именно:
Онп = Онп 1 + Онп2 + ОнпЗ = 20 + 6 + 10 = 36 точки.

1.2. По обособена позиция № 4:

л НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ
ЩЖАЗАТЕЛЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА И 
ПРИСЪЖДАНЕ НА ОЦЕШШ Ш» ЦЕ1ЦШ1ЧЕСГШШИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Онп1 Развитие на клонова 
мрежа: Наличие на банков 
клон (Онп1)

Участникът разполага с банкови клон в гр. Велинград, гр. Кюстендил и 
с. Баните, обл. Смолян.
Предвид това, че участникът разполага с банков клон в населените места 
на три филиала на Възложителя, включени в обособена позиция № 4, 
комисията присъжда на участника 21 точки по този показател.

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране
Онп 2.1. Възможност за интернет 

банкиране
Участникът е предложил една платформа за интернет банкиране, поради 
което комисията присъжда на участника 1 т. по този подпоказател.

Онп 2.2. Наличие на защитни 
механизми

Участникът е предложил 4 защитни механизми, поради което комисията 
присъжда на участника 5 т. по този подпоказател
Общият брой точки на участника по показателя „Надеждност на 
платформа за интернет банкиране“ (Онп2), като сбор от точките по 
подпоказателите „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) и 
„Наличие на защитни механизми“ (Онп2.2.), е 6 т.

ОнпЗ Срок за обслужване на 
плащанията

Участникът е предложил срок за обслужване на плащанията от 0,02 
часа.
Комисията прие, че предложеният от участника срок за обслужване на 
плащанията е най-краткият предложен срок и изчисли оценката по 
показателя ОнпЗ съгласно методиката за оценка по следния начин; 
ОнпЗ=Омин/Оу X  9 = 0,02/0,02 х 9 = 9 т.

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 36 т.

Комисията изчисли оценката на участника ,Д1нтернешънъл Acer Банк” АД по обособена 
позиция № 4 по ,Д1еколичествените показатели“ съгласно методиката за определяне на 
комплексната оценка на оферта, а именно:
Онп = Онп1 + Онп2 + ОнпЗ = 21 + 6 + 9 = 36 точки.

2. Комисията оцени офертата на участника ,Д1ърва Инвестиционна Банка” АД, както 
следва:

2.1. По обособена позиция № 1:
В&КОЛИЧЕСТВЕНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕХ1ШЧЕСКО ПРЕДЛО}№НИБ НА УЧАСТНИКА И 
ПРИСЪЖДАНЕ НА ОЦЕНКИ ПО НБКОЛИЧЕСТВЕНШЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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Онп1 Развитие на клонова 
мрежа: Наличие на банков 
клон (Онп1)

Участникът разполага с банков клон на бул. „Васил Левски“ № 35 -  120 
м от централния офис на Възложителя.
Предвид това, че участникът разполага с банков клон в радиус до 5 км 
от адреса на централния офис на Възложителя, комисията присъжда на 
участника 20 точки по този показател.

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране
Онп 2.1. Възможност за интернет 

банкиране
Участникът е предложил една платформи за интернет банкиране, поради 
което комисията присъжда на участника 1 т. по този подпоказател.

Онп 2.2. Наличие на защитни 
механизми

Участникът е предложил 7 защитни механизми, поради което комисията 
присъжда на участника 5 т. по този подпоказател.
Общият брой точки на участника по показателя „Надеждност на 
платформа за интернет банкиране“ (Онп2), като сбор от точките по 
подпоказателите „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) и 
,Щаличие на защитни механизми“ (Онп2.2.), е б т.

ОнпЗ Срок за обслужване на 
плащанията

Участникът е предложил следните срок за обслужване на плащанията:
„ - Преводи през СЕБРА: до 15.00 ч. на гише в банката;

- Преводи през БИСЕРА:
• до 14.00 ч. на гише в банката до 10 броя нареждания на хартиен 
носител;
• до 15.00 ч. на електронен носител на гише в банката
• до 15.30 през електронно банкиране

- Преводи през РИНГС: до 15.00 на гише в банката, 15.30 през 
електронно банкиране.

- Преводи със спешен вальор в чуждестранна валута: на гишета в 
банката -  до 16:30 ч.; до 16:30 ч. през електронно банкиране“
От гореизложеното е видно, че участникът е предложил различни 
срокове за обслужване на плащанията т.е. предложеният от участника 
срок за обслужване на плащанията не е конкретен, а съдържа условия. С 
оглед на това и в съответствие с утвърдената методика за оценка 
комисията присъжда на участника 0 точки по този показател

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 26 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Първа Инвестиционна Банка” ЛД по 
обособена позиция № 1 по „Неколичествените показатели“ съгласно методиката за 
определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:
Онп = Онп1 + Онп2 + ОнпЗ = 20 + 6 + 0 = 26 точки.

2.2. По обособена позиция № 4:

М

' ■ . J

' leEJfiO A ll^fiCTvEH vl 
W * A 1 A T K JIil

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ НА УЧАСТНИКА И

a o K A M f f l l f c  ' ' ‘ ' ' . '
Онп1 Развитие на клонова 

мрежа: Наличие на банков 
клон (Онп1)

Участникът разполага с банков клон в гр. Кюстендил.
Предвид това, че участникът разполага с банков клон в населените места 
на три филиала на Възложителя, включени в обособена позиция № 4, 
комисията присъжда на участника 7 точки по този показател.

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране
Онп 2.1. Възможност за интернет 

банкиране
Участникът е предложил една платформа за интернет банкиране, поради 
което комисията присъжда на участника 1 т. по този подпоказател.

Онп 2.2. Наличие на защитни 
механизми

Участникът е предложил 7 защитни механизми, поради което комисията 
присъжда на участника 5 т. по този подпоказател
Общият брой точки на участника по показателя „Надеждност на 
платформа за интернет банкиране“ (Онп2), като сбор от точките по 
подпоказателите „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) и 
„Наличие на защитни механизми“ (Онп2.2.), е 6 т.

ОнпЗ Срок за обслужване на 
плащанията

Участникът е предложил следните срок за обслужване на плащанията: 
Преводи през СЕБРА: до 15.00 ч. на гише в банката;

Преводи през БИСЕРА:
• до 14.00 ч. на гише в банката до 10 броя нареждания на хартиен 

носител;
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• до 15.00 ч. на електронен носител на гише в банката
• до 15.30 през електронно банкиране

Преводи през РИНГС: до 15.00 на гише в банката, 15.30 през 
електронно банкиране.

- Преводи със спешен вальор в чуждестранна валута: на гишета в 
банката-до 16:30 ч.; до 16:30 ч. през електронно банкиране. '̂
От гореизложеното е видно, че участникът е предложил различни 
срокове за обслужване на плашанията т.е. предложеният от участника 
срок за обслужване на плашанията не е конкретен, а съдържа условия. С 
оглед на това и в съответствие с утвърдената методика за оценка 
комисията присъжда на участника 0 точки по този показател

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 13 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Първа Инвестиционна Банка” АД по 
обособена позиция № 4 по „Неколичествените показатели“ съгласно методиката за 
определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:
Онн = Онп1 + Онп2 + ОнпЗ = 7 + 6 + 0 = 13 точки

3. Комисията оцени офертата на участника 
неколичествените показатели, както следва:
3.1. По обособена позиция № 1:

„Централна Кооперативна Банка” АД по

3»
аШ А ЗА ТЕЛ И

ТЕХНИЧЕСКО НЕЕДЛОЖЕНИВ НА УЧАСТНШСА И 
ПРИСЪЖДАНЕ НА ОЦЕНКИ ПО НЕКОЛИЧЕСТЮ ЕВаТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Онп1 Развитие на клонова 
мрежа: Наличие на банков 
клон (Онп1)

Участникът разполага с банков клон на бул. „Евлоги Георгиев“ № 57-59 
-  0,347 км от централния офис на Възложителя.
Предвид това, че участникът разполага с банков клон в радиус до 5 км 
от адреса на централния офис на Възложителя, комисията присъжда на 
участника 20 точки по този показател.

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране
Онп 2.1. Възможност за интернет 

банкиране
Участникът е предложил четири платформи за интернет банкиране, 
поради което комисията присъжда на участника 5 точки по този 
подпоказател.

Онп 2.2. Наличие на защитни 
механизми

Участникът е предложил 10 защитни механизми, поради което 
комисията присъжда на участника 5 точки по този подпоказател.
Общият брой точки на участника по показателя „Надеждност на 
платформа за интернет банкиране“ (Онп2), като сбор от точките по 
подпоказателите „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) и 
,Щаличие на защитни механизми“ (Онп2.2.), е 10 точки.

ОнпЗ Срок за обслужване на 
плашанията

Участникът е предложил срок за обслужване на плащанията от 0,02 
часа.
Комисията прие, че предложеният от участника срок за обслужване на 
плащанията е най-краткият предложен срок и изчисли оценката по 
показателя ОнпЗ съгласно методиката за оценка по следния начин: 
ОнпЗ=Омин/Оу X  10= 0,02/0,02 х 10 = 10 т.

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 40 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Централна Кооперативна Банка” АД по 
обособена позиция № 1 по „Неколичествените показатели“ съгласно методиката за 
определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:
Онн = Онп1 + Онп2 + ОнпЗ = 20 + 10 + 10 = 40 точки.

3.2. По обособена позиция № 2:
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА И 
ПРИИЖДАНЕ НА 01ХШКЯ Ш  НЕКОЛИЧЕСТЮИИТЕ 
ПСЖАЗАТЕЛИ________________________________________

13



Онп1 Развитие на клонова 
мрежа: Наличие на банков 
клон (Онп1)

Участникът разполага с банкови клонове в гр. Поморие, гр. Павел баня и 
гр. Банкя.
Предвид това, че участникът разполага с банкови клонове в населените 
места на три от филиалите на Възложителя, включени в обособена 
позиция № 2, комисията присъжда на участника 21 точки по този 
показател.

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране
Онп 2.1. Възможност за интернет 

банкиране
Участникът е предложил четири платформи за интернет банкиране, 
поради което комисията присъжда на участника 5 точки по този 
подпоказател.

Онп 2.2. Наличие на защитни 
механизми

Участникът е предложил 10 защитни механизми, поради което 
комисията присъжда на участника 5 т. по този подпоказател.
Общият брой точки на участника по показателя „Надеждност на 
платформа за интернет банкиране“ (Онп2), като сбор от точките по 
подпоказателите „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) и 
„Наличие на защитни механизми“ (Онп2.2.), е 10 т.

ОнпЗ Срок за обслужване на 
плащанията

Участникът е предложил срок за обслужване на плащанията от 0,02 
часа.
Комисията прие, че предложеният от участника срок за обслужване на 
плащанията е най-краткият предложен срок и изчисли оценката по 
показателя ОнпЗ съгласно методиката за оценка по следния начин: 
ОнпЗ=Омин/Оу X  9 = 0,02/0,02 х 9 = 9 т.

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 40 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Централна Кооперативна Банка” ЛД по 
обособена позиция № 1 по „Неколичествените показатели“ съгласно методиката за 
определяне на комплексна оценка на оферта, а именно:

Онп = Онп1 + Онп2 + ОнпЗ = 21 + 10 + 9 = 40 точки.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
участници по Количествените показатели за оценка, съгласно утвърдената методика за 
оценка.

Комисията установи, че предложенията на следните участници по посочените количествени 
показатели за оценка са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същите показатели за оценка:
1. ,ЦНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, по обособена позиция № 1: КШ, КП9, КШ7, 
КП18, КШ9, КП20, КП21, КП22.
2. ,ДЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, по обособена позиция № 1: КП12, КШЗ, 
КП17.
3. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, по обособена позиция № КШ, КП4, КП5, 
КП6, КП7, КП9, КШО, КШ4.
Закритото заседание на комисията приключи на 22.05.2019 г. в 17:30 ч.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП на 27.05.2019 г. комисията изиска от горепосочените 
участници в законоустановения срок да представят на адреса на „СБР-НК“ АД -  гр. София, 
бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, Деловодство, подробни писмени обосновки относно начина 
на образуване на ценовите им предложения по посочените количествени показатели за 
оценка.
IV. На закрити заседания, проведени на 04.06.2019 г., 06.06.2019 г. и 10.06.2019 г., комисията 
продължи работата си.
Комисията разгледа представените от участниците подробни писмени обосновки по чл. 72 от 
ЗОП, изискани на 27.05.2019 г.
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1. Участникът „Интернешъиъл Acer Банк‘* АД е представил в срок писмо с вх. № 20- 
72/31.05.2019 г. относно предложенията по част от количествените показатели за оценка по 
обособена позиция № 1.

По отношение на обособена позиция № 1 - КП1 и КП9 участникът е обосновал направените 
ценови предложения като е посочил, че при изпълнение на съответните услуги не се 
причиняват преки разходи на изпълнителя, което Комисията оцени като наличие на 
обстоятелство по чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обосноваващо икономическа особеност на 
услугата, позволяваща по-ниско ценово предложение.

По отношение на обособена позиция № 1 -  КП17, КП18, КП19, КП20, КП21 и КП22 е 
посочено, че предложените лихвени проценти са съобразени със средната цена на 
привлечения ресурс за Банката към 30.04.2019 г. и съответни на актуалния Лихвен бюлетин 
на банката, публикуван на Интернет сайта на банката.

Участникът е обосновал цялостното формиране на ценовите си предложения с желанието за 
запазване на взаимноизгодни отношения с Възложителя и липсата на промяна в 
съществуващите до момента преференциални условия, предоставени на „СБР-НК“ ЕАД.
Комисията единодушно реши да приеме представената обосновка от ,Д1нтернешънъл Acer 
Банк^* АД, тъй като счита, че същата съдържа описание на обстоятелства по чл. 72, ал. 1, т. 1 
-  5 от ЗОП, обосноваващи ценовите предложения на участника по посочените по-горе 
количествени показатели за оценка.

2. Участникът „Първа Инвестиционна Банка“ АД е представил в срок писмо с вх. № 20- 
71/30.05.2019 г. относно предложенията по част от количествените показатели за оценка по 
обособена позиция № i .

Участникът е посочил, че ценовото му предложение по КП12 е формирано на базата на 
цената, при която се обслужват стандартно всички клиенти на банката, съгласно действащата 
към датата на подаване на офертата Тарифа за такси и комисионни на банката.

Ценовото предложение по КП13 е съобразено с преференциални пакети на банката за 
служители на дружества с държавно участие, възложители на обществени поръчки.

По отношение на КП17 е посочено, че ценовото предложения на участника е съобразено с 
действащия към датата на подаване на офертата Бюлетин за лихвите, начислявани от „Първа 
Инвестиционна Банка“ АД към Тарифата за такси и комисионни на банката.

Комисията единодушно реши да приеме представената обосновка от „Първа 
Инвестиционна Банка“ АД, тъй като счита, че същата съдържа описание на обстоятелства 
по чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, обосноваващи ценовите предложения на участника по 
посочените по-горе количествени показатели за оценка.
3. Участникът Д](еитрална Кооперативна Банка“ АД е представил в срок писмо с вх. № 
20-69/30.05.2019 г. относно предложенията по част от количествените показатели за оценка 
по обособена позиция № 1.

По отношение на КП1 и КП9 е обосновал своето ценово предложение, като е посочил, че 
изпълнението на съответната услуга не е свързано с разход на банката към външен оператор, 
поради което същата е образувана при изключително благоприятни условия и икономичност 
при изпълнение.
Предложените стойности по КП4 и КП5 са формирани след детайлен анализ на публичната 
информация, свързана с обема на съответния вид плащане на „СБР-НК“ ЕАД, паричните 
потоци и свободните парични средства на възложителя.
По отношение на КП6 и КП7 участникът е обяснил, че предложенията му се обуславят от 
наблюденията върху реализираните плащания чрез съответната система на други
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институционални клиенти, като същият се е ръководил от политиката на банката за 
привличане и запазване на клиенти от този сектор.

Предложението на участника по КПЮ е формирано след анализ на банковия пазар и оценка 
на вътрешните за банката резерви, като е съобразено с прилаганите на банковия пазар 
условия за персонала на подобен тип клиенти.

Предложението на участника по КП14 е формирано на база очакваните обеми на 
разплащанията с банкови карти на ПОС терминал, както и възприетата от участника 
политика за стимулиране на подобен вид плащания.

Комисията единодушно реши да приеме представената обосновка от „Централна 
Кооперативна Банка** АД, тъй като счита, че същата съдържа описание на обстоятелства по 
чл. 72, ал. 1, т. 1 -  5 от ЗОП, обосноваващи ценовите предложения на участника по 
посочените по-горе количествени показатели за оценка.

V. Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници 
по Количествените показатели за оценка, съгласно утвърдената методика за оценка.
1. Комисията оцени офертата на участника „Интернешънъл Acer Банк** АД по 
неколичествените показатели, както следва;
1.1.По обособена позиция № 1:

КП1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева
0,00 лв. 
Зт.

КП2 Такса за вноска на каса по PC в лева 0,00 лв. 
1 т.

КПЗ Такса за теглене на каса по PC в лева
0,00 лв. 
1 т.

КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
електр<жно банкиране

0,49 лв. 
0,86 т.

КП5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

0,49 лв. 
2,14 т.

КП6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
електронно банкиране

3,98 лв. 
1,35 т.

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС Чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

3,98 лв. 
3,38 т.

КП8 Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез електронно банкиране
0,00 лв. 
1 т.

КП9 Тшсса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
хартиен носител

0,00 лв. 
4т.

Плащания за трудовн възнаграждения

КПЮ Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите
0,49 лв. 
0,02 т.

КШ1 Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - 
Вътрещнобанков превод

0,00 лв. 
Зт.

КПЮ Такса при масови плащания за трудови възнаграждения -  
Междубанков превод

0,25 лв. 
0,16 т.
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КП13 Такса за теглене от служителите от чужд банкомат
0,60 лв. 
0,02 т.

Операции на ПОС терминал

КП14 Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал
1,00% 
1,18 т.

КП15 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв.
0,00 лв. 
2т.

КП16 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв.
0,00 лв. 
3 т.

Лихвен процент за разплащателна сметка

КП17 Месечен лихвен процент за PC в лева
0,15% 
6 т.

КП18 Месечен лихвен процент за PC в евро
1,00 % 
4 т.

Лихвен процент по депозит в лева при теглене на падеж

КП19 Лихвен процент при теглене на дата, различна от падежа (средна 
стойност за срочни депозити)

0,15%
1т.

КП20 Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж
0,20 % 
3 т.

КП21 Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева при теглене на падеж 0,50 % 
3 т.

КП22 Лихвен процент по едногодишен депозит в лева при теглене на падеж
0,60 % 
3 т.

Окп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 47,11 т.

Комисията изчисли оценката на участника ^нтернеш ънъл Acer Банк” АД по обособена 
позиция № 1 по „Количествените показатели“ съгласно методиката за оценка на офертите, а 
именно:
Окп = КШ + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КПЮ + К Ш 1 + КП12 + 
КШЗ+ КП14 + КП15 + КП16 +КП17 + КП18 + КШ9 + КП20 + КП21 + КП22 = 3 + 1 + 1 + 
0,86 + 2,14 + 1,35 + 3,38 + 1 + 4 + 0,02 + 3 + 0,16 + 0,02 + 1,18 + 2 + 3 + 6 + 4 + 1  + 3 + 3 + 3 = 
47,11 точки

1.2. По обособена позиищя № 4:

КП1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева
0,00 лв. 
4т.

КП2 Такса за вноска на каса по PC в лева 0,00 лв. 
2т.

КПЗ Такса за теглене на каса по PC в лева
0,00 лв. 
2т.
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КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
електронно банкиране

0,49 лв. 
2,45 т.

КП5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

0,49 лв. 
7т.

КП6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
електронно банкиране

3,98 лв. 
Зт.

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

3,98 лв. 
7т.

КП8 Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез електронно банкиране
0,00 лв. 
4т,

КП9 Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
хартиен носител

0,00 лв. 
8т.

Операции на ПОС терминал

КПЮ Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал
1,00 % 
2,70 т.

КПП Гакса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв.
0,00 лв. 
2 т.

КП12 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв.
0,00 лв. 
3 т.

Лихвен процент за разплащателна сметка

КШЗ Месечен лихвен процент за PC в лева
0,15%
8т.

КП14 Месечен лихвен процент за PC в евро
1,00 % 
4т.

Окп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ; 59,15 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Интернешънъл Acer Банк” АД по обособена 
позиция № 4 по ,ДСоличествените показатели“ съгласно методиката за оценка на офертите, а 
именно:
Оки = КШ + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КШО + К Ш 1 + КП12 + 
КШЗ + КШ4 = 4 + 2 + 2 + 2,45 + 7 + 3 + 7 + 4 + 8 + 2,70 + 2 + 3 + 8 + 4 = 59,15 точки
2. Комисията оцени офертата на участника „Първа Инвестиционна Банка“ АД по 
неколичествените показатели, както следва:

2.1 Л о  обособена позиция № 1:

КШ Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева
4,00 лв. 
0,#1 т.

КП2 Такса за вноска на каса по PC в лева
До 10 000 лв. -  0.00 лв. (с условие)
От.

КПЗ Такса за теглене на каса по PC в лева
До 5 000 лв. -  0.00 лв. (с условие)
От.
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КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
електронно банкиране

0,40 лв. 
1,05 т.

КП5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

0,60 лв. 
1,75 т.

КП6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
електронно банкиране

4,00 лв. 
145 т.

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

6,00 лв. 
2Д4т.

КП8 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране
0,00 лв. 
1 т.

КП9 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
хартиен носител

0,20 лв. 
0,2 т.

Плащания за трудови възнаграждения

КШО Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите
1,00 лв. 
0,01 т.

КПП Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - 
Вътрешнобанков превод

0,00 лв. 
3 т.

КП12 Такса при масови плащания за трудови възнаграждения -  
Междубанков превод

0,00 лв. 
4т.

КШЗ Такса за теглене от служителите от чужд банкомат
0,00 лв. 
1т.

Операции на ПОС терминал

КШ4 Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал
0,90 % 
141 т.

КП15 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 
лв.

0,00 лв. 
2 т.

КП16 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 
лв.

0,00 лв. 
3 т.

Лихвен процент за разплащателна сметка

КП17 Месечен лихвен процент за PC в лева
0,1 % 
4 т.

КП18 Месечен лихвен процент за PC в евро
0,1 % 
0,4 т.

Лихво! процент по депозит в лева при теглене на падеж

Ю119 Лихвен процент при теглше на дата, различна от падежа (средна 
стойност за срочни депозити)

0,00 % 
0,07 т.

КП20 Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж
0,05 % 
0,75 т.

КП21 Лихвен процент по шестмесечен депозит в лева при теглене на падеж 0,20 % 
14  т.

КП22 Лихвен процент по едногодишен депозит в лева при теглене на падеж
0,35 % 
1,75 т.

Окп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 30,09 т.
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Комисията изчисли оценката на участника ,Д1ърва Инвестиционна Банка” АД по 
обособена позиция № 1 по „Количествените показатели“ съгласно методиката за оценка на 
офертите, а именно:

Оки = КШ + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КШО + К Ш 1 + КШ2 + 
КШЗ+ КП14 + КП15 + КП16 +КП17 + КП18 + КП19 + КП20 + КП21 + КП22 = 0,01 + 0 + 0 + 
1,05 -t-1,75 + 1,35 + 2,24 + 1 + 0,2 + 0,01 + 3 + 4+ 1  + 1,31+2 + 3 +  4 + 0,4 + 0,07 + 0,75 + 1,2 + 
1,75 = 30,09 точки

2.2. По обособена позиция № 4:

КП1

И<Ж АЗАТЕЛН

Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева

' "I 
4,00 лв.
0,01 т.

КП2 Такса за вноска на каса по PC в лева До 10 000 лв. -  0.00 лв. (с условие) 
0 т.

КПЗ Такса за теглене на каса по PC в лева
До 5 000 лв. -  0.00 лв. (с условие) 
0 т.

КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
електронно банкиране

0,40 лв. 
Зт.

КП5 Такса за изходящ меящубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

0,60 лв. 
5,72 т.

КП6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
електронно банкиране

4,00 лв. 
2,99 т.

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

6,00 лв. 
4,64 т.

КП8 Такса за вътрешиобанков превод в лева чрез електронно банкиране
0,00 лв. 
4 т.

КП9 Такса за вътрешиобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
хартиен носител

0,20 лв. 
0,4 т.

Операции на ПОС терминал

КШО Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал
0,90 % 
3 т.

КПП Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 лв.
0,00 лв. 
2т.

КП12 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 лв.
0,00 лв. 
Зт.

Лихвен процент за разплащателна сметка

КП13 Месечен лихвен процент за PC в лева
0,1 % 
5,33 т.

КП14 Месечен лихвен процент за PC в евро
0,1 % 
0,4 т.

Окп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 34,49 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Първа Инвестиционна Банка” АД по 
обособена позиция № 4 по „Количествените показатели“ съгласно методиката за оценка на 
офертите, а именно:
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Окп = КП1 +КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КШ© + КГШ
КШЗ + КП14 = 0,01 + 0 + 0 + 3 + 5,72 + 2,99 + 4,64 + 4 + 0 ,4 + 3 +  2 + 3 + 5,33 + 0,4 -  34,49
точки
3. Комисията оцени офертата на участника „Централна Кооперативна Банка” АД по 
неколичествените показатели, както следва:

3.1.По обособена позиция № 1:

ПОКАЗАТЕЛИ

к ш Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева
0,00 лв. 
3 т.

КП2 Такса за вноска на каса по PC в лева 0,00 лв. 
1 т.

КПЗ Такса за теглене на каса по PC в лева
0,00 лв. 
1 т.

КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
електронно банкиране

0,21 лв. 
2 т.

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

0,21 лв. 
5т.

КП6 Тшсса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
електронно банкиране

2,69 лв. 
2т.

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

2,69 лв. 
5т,

КП8 Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез електронно банкиране
0,00 лв. 
1 т.

КП9 Тшсса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
х^пиен носител

0,00 лв. 
4т,

Плащания за трудови възнаграждения

КП10 Месечна такса за обслужване на дебитна карта на служителите
0,00 лв. 
1 т.

КШ1 Такса при масови плащания за трудови възнаграждения - 
Вътрещнобанков превод

0,00 лв. 
Зт.

КП12 Такса при масови плащания за трудови възнаграждения -  
Междубанков превод

0,19 лв. 
0Д1т.

КШЗ Такса за теглене от служителите от чужд банкомат
0,60 лв. 
0,02 т.

Операции на ПОС терминал

КШ4 Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал
0,59 % 
2т.

КШ5 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 
лв.

0,00 лв. 
2т.

КШ6 Такса 33 месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 
лв.

0,00 лв. 
3 т.

Лихвен процент за разплащателна сметка ,
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КШ7 Месечен лихвен процент за PC в лева
0,001 % 
0,04 т.

КП18 Месечен лихвен процент за PC в евро
0,001 % 
0 т.

Лихвен процент по депозит в лева при теглене на падеж

КП19 Лихвен процент при теглене на дата, различна от падежа (средна 
стойност за срочни депозити)

0,01% 
0,07 т.

КП20 Лихвен процент по месечен депозит в лева при теглене на падеж
0,03% 
0,45 т.

КП21 Лихвен процент по шестмесечен О.Одепозит в лева при теглене на падеж 0,10 % 
0,6 т.

КП22 Лихвен процент по едногодишен депозит в лева при теглене на падеж
0,15 % 
0,75 т.

Окп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 37,14 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Централна Кооперттивна Банка” АД по 
обособена позиция № 1 по „Количествените показатели“ съгласно методиката за оценка на 
офертите, а именно:

Оки = КШ + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КШ 0 + К Ш 1 + КП12 + 
КП13+КП14 + КП15 + КП16+КП17 + КП18 + КП19 + КП20 + КП21 + КП22 = 3 + 1 + 1 + 2 +  
5 + 2 + 5 + 1+ 4 + 1+ 3 + 0,21+ 0,02 + 2 + 2 + 3 + 0,04 + 0 + 0,07 + 0,45 + 0,6 + 0,75 = 37,14 т.

3.2. По обособена позиция № 2:

КШ Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева
0,00 лв. 
4т.

КП2 Такса за вноска на каса по PC в лева 10,00 лв. 
2 т.

КПЗ Такса за теглене на каса по PC в лева
0,00 лв. 
2т.

КП4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
електронно банкиране

0,21 лв. 
3 т.

КП5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

0,21 лв. 
7т.

КП6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
елеюронно банкиране

2,69 лв. 
Зт.

КП7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 
платежно нареждане на хартиен носител

2,69 лв. 
7т.

КП8 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронн() банкиране
0,00 лв. 
4 т.

КП9 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно i 
хартиен носител

{ареждане на 0,00 лв. 
8т.
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Операции на ПОС терминал

к п ю Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал
0,59 % 
3 т.

КПП Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот под 1 000 
лв.

0,00 лв. 
2т.

КП12 Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1 000 
лв.

0,00 лв. 
Зт.

Лихвен процент за разплащателна сметка

к ш з Месечен лихвен процент за PC в лева
0,001 % 
8т.

КШ4 Месечен лихвен процент за PC в евро
0,001 % 
4 т.

Окп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 60 т.

Комисията изчисли оценката на участника „Централна Кооперативна Банка” АД по 
обособена позиция № 2 по „Количествените показатели“ съгласно методиката за оценка на 
офертите, а именно:

Окп = КШ + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КШО + К Ш 1 + КП12 + 
КП 13 + КП 14 = 4 + 2 + 2 + 3 + 7 + 3 + 7 + 4 + 8 + 3 + 2 + 3 + 8 + 4 = 60 точки.
VI. Комисията изчисли комплексните оценки (КО) на допуснатите участници съгласно 
утвърдената методика за оценка по следната формула:
КО = Онп + Окп
1. Комисията изчисли комплексната оценка на участника „Интернешънъл Асет Банк“ АД 
както следва:
1.1. По обособена позиция № 1:

КО = 36 + 47,11 = 83,11 точки
1.2. По обособена позиция № 4:

КО = 36 + 59,15 = 95,15 точки
2. Комисията изчисли комплексната оценка на участника „Първа Инвестиционна Банка“ 
АД както следва:
2.1. По обособена позиция № 1:

КО = 26 + 30,09 = 56,09 точки
2.2. По обособена позиция № 4:

КО = 13 + 34,49 = 47,49 точки
3. Комисията изчисли комплексната оценка на участника „Централна Кооперативна 
Банка“ АД както следва:

3.1. По обособена позиция № 1:
КО = 40 + 37,14 = 77,14 точки

3.2. По обособена позиция № 2:
КО = 40 + 60 = 100 точки

VII. Комисията класира участниците съобразно съответствието им с предварително 
обявените от възложителя условия, както следва:
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1. По обособена позиция № 1:

Първо място: яИитеряешънъл Acer Банк^ АД с комплексна оценка 83,11 точки, съгласно 
утвърдената методика за оценка;

Второ място: ,Дентрална Кооперативна Банка“ АД с комплексна оценка 77,14 точки, 
съгласно утвърдената методика за оценка;
Трето място; ,Дърва Инвестиционна Банка“ АД с комплексна оценка 56,09 точки, съгласно 
утвърдената методика за оценка;
2. По обособена позиция № 2:
Първо място: Д1,ентрална Кооперативна Банка“ АД с комплексна оценка 100 точки, 
съгласно утвърдената методика за оценка;

3. По обособена позиция № 4:
Първо място: пИнтериеигьнъл Acer Банк“ АД с комплексна оценка 95,15 точки, съгласно 
утвърдената методика за оценка;

Второ място: „Първа Инвестиционна Банка“ АД с комплексна оценка 47,49 точки, съгласно 
утвърдената методика за оценка

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място 
участници по обособени позиции, както е посочено по-горе.

Настоящият протокол е съставен на 10.06.2019 г. в един екземпляр, който е неразделна част 
от цялата до10Ъ1ентация. Протоколът ще бъде представен на възложителя зя
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