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Утвърдил:
____________/П/_____________
Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м.

Управител на СБАЛББ-Троян ЕООД

П Р О Т О К О Л №1
От работата на длъжностните лица, назначени със Заповед № 103/05.10.2018 г. на
Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД - Д-р Цветомила ДУДЕВСКА. Длъжностните
лица имат за задача да получат, разгледат и оценят офертите, подадени за участие в
процедура за събиране на оферти за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Избор

на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на
„СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години“.
Днес, 22.10.2018 г. (Понеделник), на основание т.4 от Приложение №3 към
чл.13б от ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп., ДВ бр. 49 от
04.06.2013 г.), длъжностните лица, назначени със Заповед № 103/05.10.2018 г. на
Управител на „СБАЛББ Троян“ ЕООД - Д-р Цветомила Дудевска
1. адв. Павлин ПЕТКОВ – првоспособен юрист
2. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ на СБАЛББ
3. Розита ДИМИТРОВА – счетоводител на СБАЛББ
се събраха в 10,00 часа в конферентната зала, в сградата на СБАЛББ-Троян, за да
извършат разглеждането и оценката на офертите, подадени за участие в процедура за
събиране на оферти за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Избор на обслужваща

финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД,
град Троян за период от 2 (две) години“.
Длъжностните лица подписаха декларации в съответствие с изискването на
чл.101г, ал.2 от ЗОП.
Длъжностните лица започнаха разглеждане на офертите, постъпили в срока,
определен от Заповед № 103/05.10.2018г., а именно подадени са 5 (пет) офертни
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предложения, като реда на тяхното постъпване е както следва:






Оферта на „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, с Вх. № 274/17.10.2018 г.;
Оферта на „Общинска банка“ АД, гр. София, с Вх. № 281/19.10.2018 г.;
Оферта на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, гр. София, с Вх. № 282/19.10.2018 г.;
Оферта на „Първа Инвестиционна банка“ АД, гр. София, с Вх. № 283/19.10.2018 г.;
Оферта на „Централна Кооперативна банка“ АД, гр. София, с Вх. № 284/19.10.2018
г.;
Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното

постъпване, като извършиха проверка за съответствието на документите в офертите с
изискванията, заложени от Възложителя. Всички представени оферти бяха разгледани
подробно, като документите в тях бяха разгледани, както по отношение на тяхната
пълнота, така и по отношение на тяхната истинност.
След направената проверка за съответствието и комплектността на документите,
съдържащи се в офертата, длъжностните лица установиха следното:


Участникът „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София е представил документи,

които съответстват на посочените условия на Възложителя и се допуска до оценяване
в процедурата;


Участникът „Общинска банка“ АД, гр. София е представил документи,

които съответстват на посочените условия на Възложителя и се допуска до оценяване
в процедурата;


Участникът „Райфайзенбанк България“ ЕАД, гр. София е представил

документи, които съответстват на посочените условия на Възложителя и се допуска
до оценяване в процедурата;


Участникът „Първа Инвестиционна банка“ АД, гр. София е представил

документи, които съответстват на посочените условия на Възложителя и се допуска
до оценяване в процедурата;


Участникът „Централна Кооперативна банка“ АД, гр. София е представил

документи, които съответстват на посочените условия на Възложителя и се допуска
до оценяване в процедурата;
Предвид на горните обстоятелства, Длъжностните лица решиха да допуснат до
разглеждане на Ценовите оферти всички участници, чието съдържание е следното:
 Участникът „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София е подал следните предложения:
наличие на 8 (осем) защитни механизма за и-нет банкиране; - наличие на един
банков клон/офис; - кредитен рейтинг ВВ+, според S&P; покрити срокове за
обслужване на плащанията – 4 броя; прогнозна месечна стойност – 55,00
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(петдесет и пет) лева, 6-месечен лихвен % по депозит – 0 (нула) %, Месечн
лихвен % по депозит – 0 (нула)%.
 Участникът „Общинска банка“ АД, гр. София е подал следните предложения:
наличие на 8 (осем) защитни механизма за и-нет банкиране; - наличие на един
банков клон/офис; - кредитен рейтинг Ва3, според Moody`s; покрити срокове за
обслужване на плащанията – 4 броя; прогнозна месечна стойност – 50,00
(петдесет) лева, 6-месечен лихвен % по депозит – 0,05 (нула цяло и нула пет) %,
Месечн лихвен % по депозит – 0,01 (нула цяло и нула едно)%.
 Участникът „Райфайзенбанк България“ ЕАД, гр. София е подал следните
предложения: наличие на 6 (шест) защитни механизма за и-нет банкиране; наличие на един банков клон/офис; - кредитен рейтинг ВВВ-, според Fitch;
покрити срокове за обслужване на плащанията – 2 броя; прогнозна месечна
стойност – 45,00 (четиридесет и пет) лева, 6-месечен лихвен % по депозит – 0
(нула) %, Месечн лихвен % по депозит – 0 (нула)%.
 Участникът „Първа Инвестиционна банка“ АД, гр. София е подал следните
предложения: наличие на 6 (шест) защитни механизма за и-нет банкиране; наличие на един банков клон/офис; - кредитен рейтинг В, според Fitch; покрити
срокове за обслужване на плащанията – 4 броя; прогнозна месечна стойност –
24,00 (двадесет и четири) лева, 6-месечен лихвен % по депозит – 0,20 (нула цяло
и двадесет) %, Месечн лихвен % по депозит – 0,05 (нула цяло и нула пет)%.
 Участникът „Централна Кооперативна банка“ АД, гр. София е подал следните
предложения: наличие на 7 (седем) защитни механизма за и-нет банкиране; наличие на един банков клон/офис; - кредитен рейтинг ВВ, според BCRA;
покрити срокове за обслужване на плащанията – 4 броя; прогнозна месечна
стойност – 10,39 (десет и 39 ст.) лева, 6-месечен лихвен % по депозит – 0,08 (нула
цяло и нула осем) %, Месечн лихвен % по депозит – 0,02 (нула цяло и нула
две)%.
Оценяването на предложенията на всеки един участник ще се извършва по
критерия “икономически най-изгодна оферта“, която ще бъде формирана от
количествен критерии и неколичествен критерии по следната формула:
К = Кнеколичествени + Кколичествени
Кнеколичествени – присъжда се тегло от 40% от общата оценка
Кколичествени – присъжда се тегло от 60% от общата оценка
1.Кнеколичествени = Кн1 + Кн2 + Кн3 + Кн4 = 40 точки
Кн1 – надеждност на платформата за интернет банкиране – 10 точки
Банка

Брой защитни

Точки
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механизми
„Уникредит Булбанк“ АД

8

10 точки

„Общинска банка“ АД

8

10 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

6

10 точки

„Първа Инвестиционна банка“ АД

6

10 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

7

10 точки

Кн2 - клонова мрежа / брой офиси/ - 10 точки
Кн2 = Брой офиси на участника/Максимално предложен брой офиси х 10 точки

Брой
офис/клон

Точки

„Уникредит Булбанк“ АД

1

10 точки

„Общинска банка“ АД

1

10 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

1

10 точки

„Първа Инвестиционна банка“ АД

1

10 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

1

10 точки

Банка

Кн3 - Срок на обслужване на плащанията – 10 точки.
Брой покрити
срокове х 2,5 т.

Точки

„Уникредит Булбанк“ АД

4

10 точки

„Общинска банка“ АД

4

10 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

2

5 точки

„Първа Инвестиционна банка“ АД

4

10 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

4

10 точки

Банка

Кн4- кредитен рейтинг

- 10 точки

Най-висок кредитен рейтинг в България- 10 точки, всеки следващ по-нисък - минус
1/една/ точка.
Кредитен
рейтинг

Точки

„Уникредит Булбанк“ АД

ВB+

9 точки

„Общинска банка“ АД

Ba3
ВBB-

7 точки
10 точки

„Първа Инвестиционна банка“ АД

B

6 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

ВВ

8 точки

Банка

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

4|Page
„Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян за
период от 2 (две) години“

2.Кколичествени = Кк1 + Кк2 - 60 точки
Кк1 = Най-ниска обща прогн. стойност/ Обща прогн. стойност на кандидата х 45

Прогнозна
стойност

Точки

„Уникредит Булбанк“ АД

55,00 лв.

8,50 точки

„Общинска банка“ АД

50,00 лв.

9,35 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

45,00 лв.

10,39 точки

„Първа Инвестиционна банка“ АД

24,00 лв.

19,45 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

10,39 лв.

45,00 точки

Банка

4.1.1. Критерий /Кк2/ - изчислява се по следната формула:

Кк2 = Кк2.1 + Кк2.2
Кк2.1 =

6-месечен лихвен % по депозит на участника

х 5

Най-висок 6-месечен лихвен % по депозит

Предложен
лихвен процент

Точки

„Уникредит Булбанк“ АД

0,00

0,00 точки

„Общинска банка“ АД

0,05

1,25 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

0,00

0,00 точки

„Първа Инвестиционна Банка“ АД

0,20

5,00 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

0,08

2,00 точки

Банка

Кк2.2 = Месечен лихвен % по депозит на участника

х 10

Най-висок месечен лихвен % по депозит

Предложен
лихвен процент

Точки

„Уникредит Булбанк“ АД

0,00

0,00 точки

„Общинска банка“ АД

0,01

2,00 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

0,00

0,00 точки

„Първа Инвестиционна Банка“ АД

0,05

5,00 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

0,02

4,00 точки

Банка
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3. Окончателно точкуване:
Банка

Показатели

Точки

К = 10+10+10+9+8,50+0+0

47,50 точки

К = 10+10+10+7+9,35+1,25+2

49,60 точки

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

К = 10+10+5+10+10,39+0+0

45,39 точки

„Първа Инвестиционна Банка“ АД

К = 10+10+10+6+19,45+5+5

65,45 точки

„Централна Кооперативна банка“ АД

К = 10+10+10+8+45,00+2+4

89,00 точки

„Уникредит Булбанк“ АД
„Общинска банка“ АД

С оглед на предложенията по всеки един критерии и сумираните крайни точки,
длъжностните лица направиха следното класиране:

НА ПЪРВО МЯСТО класирaт участника „Централна Кооперативна банка“ АД, с
общ сбор от 89,00 (осемдесет и девет) точки;
НА ВТОРО МЯСТО класират участника „Първа Инвестиционна Банка“ АД с общ
сбор от 65,45 (шестдесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни) точки;
НА ТРЕТО МЯСТО класират участника „Общинска банка“ АД с общ сбор от 49,60
(четиридесет и девет цяло и шестдесет стотни) точки;
НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО класират участника „Уникредит Булбанк“ АД с общ сбор от
47,50 (четиридесет и седем цяло и петдесет стотни) точки;
НА ПЕТО МЯСТО класират участника „Райфайзенбанк България“ ЕАД с общ сбор
от 45,39 (четиридесет и пет цяло и тридесет и девет стотни) точки;
Предвид на класирането на участниците, длъжностните лица предлагат на
Възложителя да определи за изпълнител на услугата и сключи договор с участника
„Централна Кооперативна банка“ АД, гр. София.
Работата на длъжностните лица приключи на 29.10.2018г.
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА:
1. Павлин ПЕТКОВ ___________ /П/____________

2. Бонка ПЕТРОВА ___________ /П/____________

3. Розита ДИМИТРОВА ___________ /П/____________

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
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