
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344

\\
УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗПЪЛН! РЛЕН ДИРЕКТОР 
/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/

П Р о т о к о л
от .....2021 г.

В изпълнение на Заповед № 525 / 04.10.2021 г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛББ „Света София” ЕАД -  Любчо Пенев, е публикувана покана на сайта на 
лечебното заведение за Избор на финансова институция за обслужване на МБАЛББ 
"Света София" ЕАД, в резултат на което са получени оферти от:

В изпълнение Заповед №. . .  / 29.10.2021г. на Изпълнителния директор
на МБАЛББ „Света София” ЕАД -  Любчо Пенев, се събра Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Христова -счетоводител

Комисията получи от технически изпълнител в канцелария представените 
оферти. След проверка на документите, констатирано беше, че офертите отговарят 
на изискванията на Възложителя. Представени и редовни са всички необходими 
документи.

Комисията състави сравнителна таблица на предложенията, неразделна част от 
настоящия протокол. Съгласно предварително оповестената методика, беше 
извършено точкуване и класиране на подадените оферти.

1. Вх. № 955 / 18.10.2021г. -  ИНВЕСТБАНК АД
2. Вх № 990 / 22.10.2021г. -  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
3. Вх № 996 / 25.10.2021г. -  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ЧЛЕНОВЕ: 1. Венелин Йорданов -  адвокат
2. Анна Малечкова -  организатор обществени поръчки
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заличена на основание
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във връзка
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Класирането е следното:
I -  во място ИНВЕСТБАНК АД с 84 т.
II -  ро място ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД със 77 т.
III -  то място ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД с 56 т.

Комисията предлага на Изпълнителния директор на МБАЛББ „Света София” 
ЕАД да сключи договор за обслужване на лечебното заведение с ИНВЕСТБАНК АД, 
при условия и цени, посочени в офертата на финансовата институция.

Приложение -  сравнителна таблица с предложенията на участниците

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Христова -  ....

ЧЛЕНОВЕ: 1. Венелин Йорданов -  .

2. Анна Малечкова -  .

информация,
заличена на основание
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ТАБЛИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ИНВЕСТБАНК
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1. 1 Срок за обслужване на плащанията
За преводи наредени през БИСЕРА до 16.00 часа 5 до 17.00 часа 5 до 14.00 часа 2

За преводи наредени през РИНГС до 15 .00 часа 3 до 15.00 часа 3 до 14.45 часа 3

1.3 Предоставяне на допълнителни услуги по 
дебитни карти

1.3.1 Предоставяне на кредит - овърдрафт по 
дебитна карта на служителите на Възложителя

до 5 нетни работни заплати 5 до 6 нетни работни заплати 5 до 10 нетни работни заплати 5

1.3.2.Предлагане на дебитни карти с максимално 
ниво на защита

безконтактни карти е ЧИП технология - ДА 
карти с чип технология - НЕ

5
безконтактни карти с ЧИП технология - ДА 

карти с чип технология - ДА
5

безконтактни карти с ЧИП технология - ДА 
карти с чип технология - ДА

5

1.3.3.Други услуги при използване на дебитна 
карта

• предлагане/използване на платформа за сигурни 
интернет плащания

да 2 да 2 да 2

• предлагане на участия в програми за лоялност да 3 да 3 да 3

1.4 Опит на кандидата 5 броя референции 3 15 броя референции 5 5 броя референции 3

2.1. Месечна такса за обслужване на 
разплащателна сметка при кандидатите във 

връзка с изплащане на трудови възнаграждения 
на служителите на МБАЛББ „Света София"ЕАД

0,00 лв. месечна такса 17 0,00 лв. месечна такса 17 6,00 лв. месечна такса 10

2.2. Такси и комисиони за касови операции
0,00 лв.

7
0,00 лв. 7

внасяне: 
до 5 000 лв - 2,00 лв. 

над 5 000 лв - 0,25% макс 300 лв.

теглене: 
до 5 000 лв - 6,00 лв. 

над 5 000 лв - 0,5% мин 5 лв.

3

2.3. Такси за преводи от сметка на МБАЛББ 
„Света София"ЕАД

0.18 лв. 12 0.19 лв. 5

превод БИСЕРА - 0,80 лв. през интернет и 2,00 
лв. в офис

превод РИНГС - 8,00 лв през интернет и 10,00 
лв. в офис

1



2.4. Такса за превод на трудовите 
възнаграждения на служителите на МБАЛББ 

„Света 
София" ЕАД

вътрешнобанков превод 0,00 лв. 13 0,00 лв. 13 0,00 лв. 13

междубанков превод 0 18 лв. 4 0.19 лв. 2 0.80 лв. 1

2.5. Лихва по разплащателна сметка и депозитни 
продукти за период не по- кратък 

от 7 (седем) дни
0.00% 5 0.00% 5 0.00% 5

84 77 56
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