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ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З-107 от 11.03.2019 г. за разглеждане, оценяване 

и класиране на подадените оферти относно обществената поръчка  с  предмет: «Избор на изпълнител 

за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за нуждите на 

МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр. Монтана»  

 

Днес 11.03.2019 г. в 13.00 часа,  комисия в състав:   

 

Председател: 1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.            съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.     във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

съгласно Заповед № З - 107 от 11.03.2019г. се събра за да разгледа подадените оферти относно 

обявената обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги 

от кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр. Монтана“. 

Възложителят, представи на комисията две оферти, регистрирани в деловодството на лечебното 

заведение с приложен списък, както следва : 

1. „Интернешънъл Асет Банк” АД, гр.Монтана                - вх.№ 1 / 21.02.2019г. - 11:15 ч.; 

2. „Първа инвестиционна банка” АД, гр.Монтана            - вх.№ 2 / 26.02.2019г. - 13:55ч. 

 

На заседанието на комисията присъстваха: 

- Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД  - упълномощен 

представител на „Интернешънъл Асет Банк” АД – пълномощно № 2854/04.05.2011г. 

- Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД - упълномощен 

представител на „Първа инвестиционна банка” АД – пълномощно № 1238/26.02.2019г. 

На основание чл.103, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите – подали оферти, всички от 

състава на комисията подписаха съответните декларации, които се приложиха към документацията на 

поръчката.  

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

получаване и обяви тяхното съдържание, както и обяви ценовите оферти, които са: 

- „Интернешънъл Асет Банк” АД – 2 273,94 лв,                 

- „Първа инвестиционна банка” АД – 2 395,16 лв. 

Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че офертите са в 

запечатани непрозрачни пликове, завери с подписите си представените от участниците ценови 

предложения и предложи на присъстващите представители на участници в процедурата да заверят с 

подписите си ценовите предложениа на другия участник, което те направиха. 

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 офертите и констатира, 

че и двамата участници са представили всички необходими документи, а именно: 

1. Представяне на участника  – Образец №1; 

2. Разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност (заверено от участника копие); 

3. Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден и неоттеглен) към датата на 

подаване на офертата кредитен рейтинг с оценка, не по-ниска от „В”, присъдена от рейтинговите 

агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „В2”, присъдена от 

Moody’s; 

 4.  Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.97, ал. 5  от ППЗОП - Образец № 2; 

5. Предложение за изпълнение по образец (Образец № 3); 

 

При разглеждането на документите, комисията констатира, че участниците отговарят на 

обявените изисквания, които са: 

1. Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност; 

2. Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен 

рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s или Българска агенция за 
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кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „В”, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, 

Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „В2”, присъдена от Moody’s. 

3. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти; 

4. Да притежават платформа за интернет банкиране; 

5. Да притежават банков клон или офис, находящ се в гр.Монтана . 

 

Комисията изготви следната сравнителна таблица с техническите и ценовите предложения на 

участниците за изпълнение на поръчката, както и съответните оценки, съгласно обявения критерий за 

оценка на офертите: 

 

Участник 

Неколичествени критерии - 40 точки 
Kоличествени критерии - 60 

точки Общо 

К - 

100точ

ки 

К1 - 5 

точки 

К2 - 15 

точки 

К3 - 5 

точки 

К4 - 10 

точки 

К5 - 5 

точки 
К6 - 50 точки 

К7 - 10 

точки 
Алт.платформ

а 

Срок 

обс.плащания 

Клонова 

мрежа 
Рейтинг 

 АТМ 

устройство  
Обща сума Лихвен % 

брой точки 
брой 

"да" 
точки брой точки   точки брой точки сума точки % точки   

1 

Интернешъ

нъл Асет 

Банк 

1 5 7 8,75 1 10 В 10 1 5 2 273,94 50 0,31 10 98,75 

2 

Първа 

инвестицио

нна банка 

1 5 8 10 1 10 В 10 1 5 2 395,16 47,47 0,1 3,23 90,70 

 
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 – 98,750 точки.                 

Второ място - „Първа инвестиционна банка” АД – 90,699 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 - с предмет «Избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за 

нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр. Монтана», като предаде всички документи и 

оферти на Възложителя. 

 
КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:               2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

 

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА НА: 12.03.2019г. 

 

Одобрявам! 

                                                                   
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  


