заличена информация ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ
от 16.06.2022
За разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти връзка със стартирана
покана на основание чл.28, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г., съгласно Заповед № 38 от 25.05.2022г. на
Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД и предмет: “Избор на обслужваща банка
за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД”.
На 15.06.2022 година в 10:00 часа в библиотеката на МБАЛ»проф.д-р.Параскев Стоянов»
АД- гр.Ловеч на основание Заповед № 1/15.06.2022г. на Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
- ЛОВЕЧ ЕООД, се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛИ. Полина Христова - икономист
ЧЛЕНОВЕ:
2. Виржиния Тотева - Трифонова - счетоводител към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД
3. Диана Станева - медицински секретар към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД
Резервни членове:
1. Анелия Радева - медицински секретар към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД
2. Миглена Мартинова - медицински секретар към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД
и изготви настоящия протокол.
Комисията назначена със Заповед № 1/15.06.2022г. на Управителя на МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД в пълен състав започна своята работа на 15.06.2022г. от 10:00 часа в
библиотеката на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.
Председателят на Комисията получи Протокола за постъпили оферти и офертите от Анелия
Радева - медицински секретар към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД.
ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ :
На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха
със съдържанието на Протокола за постъпили оферти и с утвърдената от Управителя Покана на
основание чл.28, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с
ПМС № 85 от 30.04.2020г., съгласно Заповед № 38 от 25.05.2022г. на Управителя на
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД и предмет: “Избор на обслужваща банка за нуждите на
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД” подписаха Декларации за липса на свързаност с
участниците подали оферти. Комисията констатира следното :
1.Процедурата по провеждане на Покана е стартирана със Заповед № 38/25.05.2022г. на
Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД. Публикувана е Покана с предмет:
“Избор на обслужваща банка за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД'. На
интернет страницата на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД - http://www.mbaliovech.com/med center.htm е обособена електронна преписка с предмет : "Избор на обслужваща
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банка за нуждите на “Избор на обслужваща банка за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛОВЕЧ ЕООД” на основание чл.28, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г. МС и Поканата и Образците са публикувани с
дата 30.05.2022г. - http://www.mbal-lovech.com/med center.htm.
На 30.05.2022г е публикувана Поканата на интернет страницата на Агенцията за публични
предприятия и контрол https://www.appk.Qovernment.ba/.
2. В срока за получаване на офертите за участие в поръчка - 14.06.2020г., 16:00 часа са
постъпили следните оферти:
2 .1 . ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г., 12:42 часа.
2.2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 3/13.06.2022г.,11:20 часа.
2.3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№ 4/14.06.2022Г., 14:10часа.
3. Върнати оферти:
3.1. Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1. Постъпили оферти след крайният срок за получаване на оферти няма.
Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост.
На публичното заседание присъства представител на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
АД не присъстваха участници или техни упълномощени представители на другите участници,
нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър на
лицата присъстващи при отварянето на офертите за Покана с предмет: “Избор на обслужваща
банка за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД”, подписан от Председателя и от
Членовете на комисията, както и от представителя на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.
2. ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ
На откритото заседание на 15.06.2022г. Председателят на комисията отвори
представените оферти за участие в поръчката по реда на тяхното получаване:
1.„ИНВЕСТБАНК" АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г., 12:42 часа.
2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 3/13.06.2022г., 11:20 часа.
3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№ 4/14.06.2022Г., 14:10часа.
Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете с офертите. При отварянето не се
установиха незалепени пликове, скъсани такива и пликове неотговарящи на предварително
обявените условия в Поканата от Изпълнителният директор.
Председателя и членовете на комисията подписаха Ценовите предложение - Образец № 6
на участниците.
С гореописаните действия приключи публичната част на заседанието на комисията.
Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 15.06.2022 и 16.06.2022 като
разгледа документите предоставени от участниците за съответствие с изискванията към
критериите за подбор, поставени от Управитела, както следва:
3. ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ
3.1. По отношение на офертата на „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г.,
12:42 часа., комисията установи, че участника е представил, както следва:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника (в оригинал)-Образец № 1.подписана от Светослав Миланов и Мая Станчева - Изпълнителни директори;
2. Оферта за участие в покана (в оригинал)- Образец № 2 -подписана от Светослав Миланов и
Мая Станчева - Изпълнителни директори;
ЗДекларация (в оригинал) - Образец № 3;
4. Декпарация (в оригинал) - Образец № 4;
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б.Лиценз на участника, издаден от БНБ, съгласно Наредба №2 от 22.12.2006 г. за Лицензите,
одобренията и разрешенията от БНБ по Закона за кредитните институции (заверено от участника
копие - гриф „Вярно с оригинала“) - N° Б 18-А и Заповед № РД-22-2261/16.11.2009г на БНБ за
актуализация на лиценза.
6. Предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал) - Техническо предложени - Образец
№ 5-подписана от Светослав Миланов и Мая Станчева - Изпълнителни директори;
Приложения към техническото предложение:
6.1. Декларация за адреси на офисите на банката на територията на Република България.
6.2. Докпад за промяна на кредитен Рейтинг от БАКР.
7. Ценово предложение (в оригинал) - Образец № 6.- подписано от Светослав Миланов и Мая
Станчева - Изпълнителни директори;
Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника отговарят на
поставените изисквания в Поканата от Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД.
3.2.По отношение на офертата на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№
3/13.06.2022г.,11:20 часа, комисията установи, че участника е представил, както следва:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника (в оригинал)-Образец № 1=
подписан от Надя Владимирова-Директор „Корпоративни продажби и обществени поръчки“упълномощено лице от изпълнителните директори, съгласно приложено нотариално заверено
пълномощно.;
2. Оферта за участие в покана (в оригинал)- Образец № 2- подписан от Надя ВладимироваДиректор „Корпоративни продажби и обществени поръчки“- упълномощено лице от
изпълнителните директори, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно.;
2.1. Нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на Надя Владимирова-Директор
„Корпоративни продажби и обществени поръчки“.
3. Декларация (в оригинал) - Образец № 3.
4. Декларация (в оригинал) - Образец № 4.
5. Предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал) - Техническо предложение - Образец
№ 5 - подписано от Надя Владимирова-Директор „Корпоративни продажби и обществени
поръчки“- упълномощено лице от изпълнителните директори, съгласно приложено нотариално
заверено пълномощно.
Приложения към техническото предложение:
5.1.Описание на алтернативната платформа за интернет банкиране.
5.2. Удостоверение за присъединен актуален кредитен рейтинг.
5.3. Лиценз на участника, издаден от БНБ, съгласно Наредба №2 от 22.12.2006 г. за Лицензите,
одобренията и разрешенията от БНБ по Закона за кредитните институции (заверено от участника
копие - гриф „Вярно с оригинала“) - № 17 от 29.09.1995 и Заповед № РД-22-2257/16.11,2009г на
БНБ за актуализация на лиценза.
6. Ценово предложение (в оригинал) - Образец № 6 - подписано от Надя Владимирова-Директор
„Корпоративни продажби и обществени поръчки“- упълномощено лице от изпълнителните
директори, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно.
Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника отговарят на
поставените изисквания в Поканата от Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЛОВЕЧ ЕООД.
3.3. По отношение на офертата на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№
4/14.06.2022Г., 14:10часа., комисията установи, че участника е представил, както следва:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника (в оригинал)-Образец № 1подписан от Веселин Вътов - Директор на клон Ловеч - упълномощено лице от изпълнителният
директор и прокурист на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, съгласно приложено
нотариално заверено пълномощно.;
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2. Оферта за участие в покана (в оригинал)- Образец № 2 - подписана от Веселин Вътов Директор на клон Ловеч - упълномощено лице от изпълнителният директор и прокурист на
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, съгласно приложено нотариално заверено
пълномощно.;
2.1 .Нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на Веселин Вътов - Директор на клон
Ловеч.
3. Декларации (в оригинал) - Образец № 3.
4. Декларации (в оригинал) - Образец № 4.
5. Лиценз на участника, издаден от БНБ, съгласно Наредба №2 от 22.12.2006 г. за Лицензите,
одобренията и разрешенията от БНБ по Закона за кредитните институции (заверено от участника
копие - гриф „Вярно с оригинала“) и Заповед № РД-22-2256/16.11.2009г на БНБ за актуализация
на лиценза.
6. Предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал) - Техническо предложение - Образец
№ 5 - подписано от Веселин Вътов - Директор на клон Ловеч - упълномощено лице от
изпълнителният директор и прокурист на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, съгласно
приложено нотариално заверено пълномощно.
Приложения към техническото предложение:
6.1. Сертификат за присъединен актуален кредитен рейтинг.
6.2. Декларация относно платформи за интернет банкиране.
6.3. Декларация относно развитие на клоновата мрежа на РБългария.
7. Ценово предложение (в оригинал) - Образец № 6 - подписано от Веселин Вътов - Директор на
клон Ловеч - упълномощено лице от изпълнителният директор и прокурист на ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно.
Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника отговарят на
поставените изисквания в Поканата от Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД.
4.QUEHKA НА ОФЕРТИТЕ.
4.1.СЪГЛАСНО ПОКАНАТА - КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
СА:
1.Критерий за оценка: икономически най-изгодно предложение за изпълнение на услугата - найвисока оценка „К “ -комплексна оценка. Критерият за оценка е „икономически най - изгодна
оферта". „Икономически най - изгодна оферта“ се определя въз основа на два вида показатели неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:
Ккеколичествени - присъжда се тегло от 40% от общата оценка - до 40 точки;
Количествени - присъжда се тегло от 60% от общата оценка - до 60 точки;
К = Кнеколичествени + Количествени - МЗКСИМаЛНО 100 ТОЧКИ
2.Методика за оценяване. Показатели и относителната им тежест за определяне на
комплексната оценка:
Кнеколичествени - присъжда се тегло от 40% от общата оценка - до 40 точки;
Количествени - присъжда се тегло от 60% от общата оценка - до 60 точки;
К = Кнеколичествени + Количествени - МЗКСИМаЛНО 100 ТОЧКИ.
„ К “комплексна оценка на офертата /сбор от комплексните оценки на всеки един от критериите/,
изчислени по следния начин:
1 -Кнеколичествени = Khi + Кн2 + Кнз = 40 точки
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране - с максимална тежест 20
точки.
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2 /две/ или повече платформи - 20 точки
1 /една/ платформа
-1 0 точки
Кн2 - Развитие на клонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на Р.България с максимална тежест - 10 точки.
Кн 2 = Брой офиса на участника на територията на Р.България * 10 точки
-10 точки
Максимално предложен брой офиси от участник
Кнз- Кредитен рейтинг на участника - присъден от Агенцията за кредитен рейтинг - с
максимална тежест - 10 точки.
Кредитен рейтинг на участник - доказва се с представянето заверено копие от сертификат за
кредитен рейтинг или друг официален документ доказващ присъдения кредитен рейтинг,
актуален към датата на подаване на офертата.
Най-висок кредитен рейтинг -1 0 точки, всеки следващ по-нисък - минус 1/една/ точка, съгласно
таблицата:
_________
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с
D

= Кк = 6 0 точки
Критерий „обща прогнозна месечна стойност” /Кк/ - изчислява се по следната формула:
№
Наименование
[ Прогнозен брой
Единична цена, лв.
Стойност, лв.
(до вт ори знак след
(до втори знак след
по
за 1/един/ месец
десетичната запетая)
десетичната
ред
запетая)
1
2
3
4
5
1
Междубанков превод на
2
каса
2
Вътрешнобанков превод
2
на каса
3
Междубанков превод 10
интернет банкиране
4
Вътрешнобанков превод 5
интернет банкиране
5
Междубанков превод 5
РИНГС
6
Вътрешнобанков превод 5
РИНГС
7
Превод
масов
файл
2
/заплати
*в колона 4 се посочва
обща
стойност
за
*■
извършване на един
масов файл, а колона 5
се
вписва
обща
стойност за два масови
файла в рамките на един
месец/
приблизителен
брой служители 50 човека
8
Такса месечно
1
обслужване на сметка и
интернет банкиране.
Обща прогнозна
(до втори знак след
месечна стойност:

2.Кколичествени

десетичнат а
запетая) |

Кк= Най-ниска обша стойност * 60
Обща стойност на кандидата
Предвид направените констатации и мотиви, комисията пристъпи към извършване на
оценяване по критериите посочени в техническото предложение на участниците и съгласно
методиката посочена в Поканата и описана по-горе в настоящият Протокол и установи следното:
1. „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г., 12:42 часа.
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране - 2/две/ или повече
платформи
Участника в Образец № 5 от офертата си е декларирал наличие на 2 /две/ или повече
платформи за интернет банкиране. Като е приложил информация за мобилна версия - 3 броя и
уеб версия на платформата - Интернет банкиране.
Кнг- Развитие на клонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на Република
България - 88 броя офиси
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Кнз- Кредитен рейтинг на участника - БАКР

- В+

2.. .ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД. Оферта с вх.№ 3/13.06.2022г.,11;20 часа.
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране 1 платформа
Участника в Образец № 5 от офертата си е декларирал наличие на 1 /една/ платформа за
интернет банкиране - Моята Fibank. Като е приложил информация за мобилна версия и уеб
версия на платформата.
Кнг- Развитие на (слонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на Република
България - 125 броя клонове/офиси.
Кн3- кредитен рейтинг /Fitch Ratings/
- „В“
3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№4/14.06.2022Г.. 14:10часа.
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране - 2/две/ или повече
платформи.
Участника в Образец № 5 от офертата си е декларирал наличие на 2 /две/ или повече
платформи за интернет банкиране. Като е приложил декларация за наличие на 4 броя
платформи за интернет банкиране.
Кнг- Развитие на клонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на Република
България -299 клонове/офиси /47 клона и 252 офиса/.
Кнз- кредитен рейтинг / БАКР /
■ „ВВ“
След установяване на посочените от участниците данни за посочените от тях неколичествени
показатели , комисията приложи методиката и установи следните резултати:
1.„ „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г., 12:42 часа.
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране 20 точки
Кнг- Развитие на клонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на РБ - 2,94 точки
Кнз- Кредитен рейтинг на участника 9 точки
31,94 точки
2.. ,ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 3/13.06.2022г., 11:20 часа.
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране 10 точки
Кнг- Развитие на клонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на РБ - 4,18 точки
Кнз- Кредитен рейтинг на участника 8 точки
22,18 точки
3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№ 4/14.06.2022Г, 14:10часа.
Khi - Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране 20 точки
Кнг- Развитие на клонова мрежа/брой офиси на участника/ на територията на РБ 10 точки
Кнз- Кредитен рейтинг на участника 10 точки
40 точки
На основание на така получените резултати комисията установи следното класиране на етап
изчисляване Кнеколичествени критерии Кн=максимум 40 точки :
I - во място : ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№ 4/14.06.2022Г.,
14:10часа. - 40 точки.
I I - ро място : „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г., 12:42 часа-3 1 ,9 4 точки.
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Ill-то място: .„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 3/13.06.2022г.,11:20
часа -22,18 точки.
Относно критерий Количествени = Кк = 60 точки „обща прогнозна месечна стойност” /Кк/ комисията констатира следните резултати :
1,,ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 2/06.06.2022г., 12:42 часа е предложила обща цена за
извършване на посочените в ценовата оферта банкови операции 49,33 лв./четиридесет и девет
лева и 33 ст./, както следва:
2. К ол ичестве ни = Кк = 60 точки
Крите рий „обща прогнозна месечна стойност" /Кк/ - изчислява се по следната формула:
№
Прогнозен брой
Наименование
Стойност, лв.
Единична цена, лв.
(до
вт
ори
знак
след
(до
вт ори знак след
по
за 1/един/ месец
десетичната запетая)
десетичната
ред
запетая)
1
1
2
3
4
5
6
7

8

2
Междубанков превод на
каса
Вътрешнобанков превод
на каса
Междубанков превод интернет банкиране
Вътрешнобанков превод интернет банкиране
Междубанков превод РИНГС
Вътрешнобанков превод РИНГС
Превод
масов
файл
/заплати
*в колона 4 се посочва
обща
стойност
за
извършване на един
масов файл, а колона 5
се
вписва
обща
стойност за два масови
файла в рамките на един
месец/
приблизителен
брой служители 50 човека
Такса месечно
обслужване на сметка и
интернет банкиране.

3
2

4
0,49

5
0,98

2

0,20

0,40

10

0,29

2,90

5

0,01

0,05

5

3,99

19,95

5

0,01

0,05

2

10,00

20,00

1

5,00

5,00

Обща прогнозна
месечна стойност:

49,33

2.„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 3/13.06.2022г.,11:20 часа е
предложила обща цена за извършване на посочените в ценовата оферта банкови операции
128,90 лв./сто двадесет и осем лева и 90 ст./, както следва:
2.Кколичественн = Кк = 60 точки
Критерий „обща прогнозна месечна стойност” /Кк/ - изчислява се по следната формула:
Стойност, лв.
Прогнозен брой
Единична цена, лв.
I №
Наименование
(до
вт ори знак след
(до
втори
знак
след
| по
за 1/един/ месец
8

ред
1
1
2
3
4
5
6
7

8

2
Междубанков превод на
каса
Вътрешнобанков превод
на каса
Междубанков превод интернет банкиране
Вътрешнобанков превод интернет банкиране
Междубанков превод РИНГС
Вътрешнобанков превод РИНГС
Превод
масов
файл
/заплати
*в колона 4 се посочва
обща
стойност
за
извършване на един
масов файл, а колона 5
се
вписва
обща
стойност за два масови
файла в рамките на един
месец/
приблизителен
брой служители 50 човека
Такса месечно
обслужване на сметка и
интернет банкиране.

десетичната запетая)

десетичната
запетая)

3
2

4
1,20

5
2,40

2

0,20

0,40

10

0,60

6,00

5

0,01

0,05

5

12,00

60,00

5

0,01

0,05

2

25,00

50,00

1

10,00

10,00

Обща прогнозна
месечна стойност:

128,90

3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Оферта с вх.№ 4/14.06.2022г., 14:10часа е
предложила обща цена за извършване на посочените в ценовата оферта банкови операции
65,52 лв/шейсет и пет лева и 52 ст./, както следва:
2.Кколичествени = Кк = 60 точки
Критерий „обща прогнозна месечна стойност11/Кк/ - изчислява се по следната формула:_________
Стойност, лв.
N°
Наименование
Прогнозен брой
Единична цена, лв.
(до вт ори знак след
(до втори знак след
за 1/един/ месец
по
десетичната
десетичната запетая)
ред
запетая)
1
2
4
5
3
1
1,38
Междубанков превод на
2
0,69
каса
0,20
2
Вътрешнобанков превод
2
0,10
на каса
3
4,90
Междубанков превод 10
0,49
интернет банкиране
0,05
4
Вътрешнобанков превод 5
0,01
интернет банкиране
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5
6
7

8

Междубанков превод РИНГС
Вътрешнобанков превод РИНГС
Превод
масов
файл
/заплати
*в колона 4 се посочва
обща
стойност
за
извършване на един
масов файл, а колона 5
се
вписва
обща
стойност за два масови
файла в рамките на един
месец/
приблизителен
брой служители 50 човека
Такса месечно
обслужване на сметка и
интернет банкиране.

5

4,99

24,95

5

0,01

0,05

2

14,50

29,00

1

4,99

4,99

Обща прогнозна
месечна стойност:
Изчисляване на Критерий

Количествени

= Кк На учаСТНИЦИТв

65,52

!

Кк= Най-ниска обша стойност * 60
Обща стойност на кандидата

1.Количествени = Кк на „ИНВЕСТБАНК“ АД, както следва :
Кк = 49,33* 60 = 60 точки
49,33
2. Количествени = Кк на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, както следва:
Кк = 49,33* 60 = 22.96 точки
128,90
3. Количествени = Кк на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, както следва:
Кк = 49.33* 60 = 45.17 точки
65,52
След установяване на посочените от участниците данни за посочените от тях количествени
показатели Количествени = Кк, КОМИСИЯТа уСТанОВИ СЛвДНИТв рвЗуЛТаТИ !
I - во място : „ИНВЕСТБАНК“ АД - 60 точки
II - ро място : ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - 45,17 точки
III - то място : „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД - 22.96 точки
Комплексна оценка на офертата - К = Кнеколичествени + Количествени /сбор от комплексните
оценки на всеки един от критериите, изчислени по следния начин :
1.„ИНВЕСТБАНК“ АД - Кн + Кк - 31,94 точки + 60 точки = 91,94 точки
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2.,.ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД - Кн + Кк = 22,18 точки + 22,96 точки = 45.14
точки
3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - Кн + Кк = 40 точки + 45,17 точки = 85,17 точки
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Съгласно предварителните критерии за оценка и след подробно и цялостно разглеждане на
офертите на участниците, водейки се от посочените по-горе резултати, комисията класира
постъпилите оферти на фирмите, участвуващи в поръчката, както следва:
I - во място : „ИНВЕСТБАНК“ АД - Кн + Кк = 31,94 точки + 60 точки = 91,94 точки
II - ро място : ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - Кн + Кк = 40 точки + 45,17 точки =
85,17 точки
Ill-то място : „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД - Кн + Кк = 22,18 точки + 22,96 точки =
45.14 точки
Предвид направените констатации и мотиви, комисията единодушно
ПРЕПОРЪЧВА:
на Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД, да сключи договор за финансова
институция по настоящата Покана с предмет : “Избор на обслужваща банка за нуждите на
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД ” проведена на основание чл.28, ал.З от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г. с
„инв ЕСТБАНК“ АД, със следното ценово предложение :
Стойност, лв.
№
Прогнозен брой
Наименование
Единична цена, лв.
(до
втори знак след
(до
вт
ори
знак
след
по
за 1/един/ месец
десетичната
десетичната запетая)
ред
запетая)
4
5
1
2
3
0,98
1
Междубанков превод на
2
0,49
каса
0,40
0,20
2
Вътрешнобанков превод
2
на каса
2,90
0,29
3
Междубанков превод 10
интернет банкиране
0,05
0,01
5
4
Вътрешнобанков превод интернет банкиране
19,95
3,99
Междубанков превод 5
5
РИНГС
0,05
0,01
5
6
Вътрешнобанков превод РИНГС
20,00
10,00
7
Превод
масов
файл
2
/заплати
*в колона 4 се посочва
обща
стойност
за
извършване на един
масов файл, а колона 5
се
вписва
обща
стойност за два масови
файла в рамките на един
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8

месец/
приблизителен
брой служители 50 човека
Такса месечно
обслужване на сметка и
интернет банкиране.

1

5,00

5,00

49,33

Обща прогнозна
месечна стойност:

Комисията предоставя пълната документация, относно Поканата по реда на чл.28, ал.З от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от
30.04.2020г. с предмет : „Избор на обслужваща банка за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛОВЕЧ ЕООД на Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД.
С тези действия на 16.06.2022г приключи работата на комисията назначена със Заповед №
1/15.06.2022г.на Управителя на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ ЕООД.

заличена информация
ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛИ.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
МЕДИЦИНСКИ ЦЕН

^

................ Полина Христова - икономист

Виржиния
ЕООД

Тотева - Трифонова -

счетоводител

към

Диана Станева - медицински секретар към МЕДИЦИНСКИ
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