
ПРОТОКОЛ №1 

 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З-64 от 16.02.2016 г. за 
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно обществената поръчка  
с  предмет: : «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково 

обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – 

гр. Монтана» , и публикувана публична покана в Портала за обществени поръчки с 
уникален номер 9050020. 

 
 

        Днес 16.02.2016 г. в 13.00 часа,  комисия в състав:   
Председател: 

1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 
Членове: 

2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 
3. Пламенка Георгиева – Гл. счетоводител ; 
4.   Елка Филипова – Счетоводител; 
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП; 

съгласно Заповед № З - 64 от 16.02.2016 г. се събра за да разгледа подадените оферти 
относно обявената обществената поръчка с предмет „Избор на кредитна институция за 
извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на 
МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр. Монтана” съобразно разпоредбите на Закона за 
обществени поръчки и условията обявени в публична покана № 9050020. 
 

Възложителят, представи на комисията шест оферти, регистрирани в деловодството 
на лечебното заведение с приложен списък, както следва : 

 
1. „Интернешънъл Асет Банк” АД, гр.Монтана                - вх.№ 18 / 12.02.2016г. - 09:20 ч.; 
2. „Банка ДСК” ЕАД, гр.София                                           - вх.№ 19 / 12.02.2016г. - 11:40ч.; 
3. „Общинска банка” АД, гр.Монтана                                - вх.№ 20 / 15.02.2016г. - 13:45ч.; 
4. „Сибанк” EАД, гр.София                                                 - вх.№ 21 / 15.02.2016г.  - 14:55ч.; 
5. „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр.Монтана       - вх.№ 22 / 15.02.2016г.  - 15:10ч.; 
6. „Централна кооперативна банка” АД, гр.Монтана      - вх.№ 23 / 15.02.2016г.  - 15:45ч. 
 

На заседанието на комисията присъстваха: 
- Йошко Иванов Йоцов – упълномощен представител на „Общинска банка” АД – 

пълномощно № 298/04.02.2016г. 
- Катя Стефанова Илиева – упълномощен представител на „Централна 

кооперативна банка” АД – пълномощно № 407/09.02.2016г. 
 
                   На основание чл.101г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите – подали 
оферти, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно 
текста на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.  

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 
тяхното получаване.  

Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че 
всички оферти са в запечатани непрозрачни пликове. Завери с подписите си представените 
от участниците технически и ценови предложения и предложи на присъстващите 



представители на участници в процедурата да заверят с подписите си техническите и 
ценови предложениа на останалите участници. 

По време на отварянето на оферта с пореден № 4, в откритото заседание на 
комисията влезе Елена Иванова Михайлова  - упълномощен представител на „Сибанк” 
EАД с пълномощно № 6171/07.10.2015г., която завери с подписа си техническите и 
ценовите предложениа на подадени оферти с поредни номера 5 и 6. 

 
С това завърши публичната част на заседанието на комисията. 
 
След като присъсътващите представители на участниците подали оферти 

напуснаха заседанието, комисията започна обстоен преглед на представените документи в 
плик № 1 – Документи за подбор. 

Комисията констатира, следните несъответствия в представените документи в 
офертите и обявеното от Възложителя в Документацията за участие, а именно: 

- участник № 4 „Сибанк” EАД – незаверени първи страници на Образец №1 и 
Образец №2, техническо предложение Образец №3 и ценово предложение Образец №4, 
неномерирана оферта. 

- участник № 5 „Сосиете Женерал Експресбанк” АД - незаверени първи страници 
от представени девет броя декларации - Образец  №2 на шест от тях, неномерирана 
оферта. 

- участник № 6 „Централна кооперативна банка” АД - незаверени първи страници 
на четири броя декларации Образец  №2. 

 
Съгласно обявените условия и указания от Възложителя в документацията за 

участие, стр.6:  
„Всеки участник попълва, подписва и подпечатва всеки лист от офертата и ги номерира”. 

Комисията след обсъждане единодушно реши да предложи на Възложителя да 
отстрани от обществанета поръчка „Сибанк” EАД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, 
„Централна кооперативна банка” АД поради това че представените оферти не отговарят на 
предварително обявените условия и указания на Възложителя. 

С това комисията приключи работата си за деня и реши да се събере на 
19.02.2016г. за да продължи оценяването на офертите. 

 
 

 
  КОМИСИЯ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                  подпис 

                                     ЧЛЕНОВЕ:      Д.Илиева                  подпис 

                                                              Пл.Георгиева            подпис 

                                                              Е Филипова               подпис 

                                                              А.Тодорова                подпис 



 
ПРОТОКОЛ №2 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З-64 от 16.02.2016 г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно обществената поръчка  
с  предмет: : «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково 
обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр. 
Монтана» , и публикувана публична покана в Портала за обществени поръчки с уникален 
номер 9050020. 
 

        Днес 19.02.2016 г.,  комисия в състав:   
Председател: 

1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 
Членове: 

2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 
3. Пламенка Георгиева – Гл. счетоводител ; 
4. Елка Филипова – Счетоводител; 
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП, 

се събра да продължи работата си по оценяване и класитане на подадените оферти. 
 

Комисията обстойно разгледа техническите предложения на допуснатите до 
следващия етап участници и установи, че са представени необходимите документи – 
Лицензия за извършване на банкова дейност, Сертификат за присъден кредитен рейтинг, 
посочените образци и т.н. Същите отговарят на обявените от Възложителя условия. 

Комисията изготви следната сравнителна таблица с техническите и ценовите 
предложения на участниците за изпълнение на поръчката, както и съответните оценки: 

  Неколичествени критерии - 40 точки 
Kоличествени критерии - 60 

точки 

  
К1 - 10 

точки 

К2 - 15 

точки 

К3 - 5 

точки 

К4 - 10 

точки 
К1 - 50 точки 

К2 - 10 

точки 

  Алт.платформа 
Срок 

обсл.плащания 
Клонова мрежа Рейтинг Обща сума Лихвен % 

Общо 

К – 

100 
точки 

  брой точки 
брой 

"да" 
точки брой точки   точки сума точки % точки   

1 

Интернешън

ъл Асет Банк 

АД, София 

1 10 7 13.125 1 2.5 В 6 2 142.06 50 0.61 10 91.625 

2 
Банка ДСК 

ЕАД, София 
2 10 8 15 2 5 ВВВ 10 2 669.50 40.121 0 0 80.121 

3 

Общинска 

банка АД, 

София 

0 5 2 3.75 1 2.5 В1 8 3 897.20 27.482 0.01 0.164 46.896 

4 
Сибанк 

ЕАД, София 
отстранен 

5 

Сосиете 

Женерал 

Експресбанк 

АД, Варна 

отстранен 

6 

Централна 

кооперативн

а банка АД, 

София 

отстранен 



Въз основа на получените комплексни оценки в изготвената сравнителна таблица 
по обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта и показателите за 
оценка на офертите, комисията направи следното класиране : 

Първо място - „Интернешънъл Асет Банк” АД, гр.София – 91.625 точки.                 
Второ място - „Банка ДСК” ЕАД, гр.София – 80.121 точки. 
Трето място - „Общинска банка” АД, гр. София – 46.896 точки. 

 
В резултат на направеното класиране за изпълнител на обществената поръчка 

комисията предлага „Интернешънъл Асет Банк” АД, гр.София. 
 

Комисията приключи работата си по настоящата обществена поръчка - публична 
покана с предмет «Избор на кредитна институция за извършване на комплексно 

банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен 

Илиев» АД – гр. Монтана», публикувана на страницата на АОП с уникален  № 9050020, 

като предаде всички документи и оферти на Възложителя. 
 

  КОМИСИЯ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Б.Борисов                  подпис 

                                     ЧЛЕНОВЕ:      Д.Илиева                  подпис 

                                                              Пл.Георгиева            подпис 

                                                              Е Филипова               подпис 

                                                              А.Тодорова                подпис 

 

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА НА 23.02.2016г.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

Д-Р  Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.  ДИРЕКТОР 

 

 

 


