
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ..ПРОФ.Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”

П Р О Т О К О Л  
от 22.04.2020

За разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по Покана с предмет : 
“ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - 
ЛОВЕЧ” на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата 
в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС № 127 на МС от 
27.05.2013 година и Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 
кредитни или финансови институции

На 22.04.2020 година в 09:30 часа в библиотеката на МБАЛ »проф.д-р.Параскев 
Стоянов» АД- гр.Ловеч на основание Заповед № 160/22.04.2020г. на Изпълнителният директор на 
МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1 .Детелина Йотова Георгиева -  главен счетоводител на МБАЛ АД Ловеч 
ЧЛЕНОВЕ: 2.Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч

З.Теодора Пенкова -  Заместник директор по икономическите дейности на
МБАЛ АД Ловеч

и изготви настоящия протокол.

Комисията назначена със Заповед № 160/22.04.2020г. на Изпълнителния директор в пълен 
състав започна своята работа на 22.04.2020г. от 09.30 часа в библиотеката на МБАП”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.

Председателят на Комисията получи Протокола за постъпили оферти от експерт обществени 
поръчки.

1 .ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ:
На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха 

със съдържанието на Протокола за постъпили оферти и с утвърдената от Възложителя 
документация за възлагане на поръчка, на основание т.4 от Приложение № 3 - Правила за избор 
на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по 
смисъла на Закона за кредитните институции към чл.13б от Правилник за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, 
във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет, подписаха 
Декларации за липса на свързаност с участниците подали оферти. Комисията констатира 
следното:
1 .Процедурата е стартирана със Заповед № 122/23.03.2020г. на Зам.директор по 
иконом.дейности към МБАЛ ”проф.д-р.П.Стоянов”АД, замества д-р.Румяна Нановска 
Изпълнителен директор съгласно Заповед 115 от 16.03.2020г Публикуване на Покана с предмет:
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Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД -  Ловеч. Съгласно чл.4, т.4.3. от 
Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ Поканата за избор на 
изпълнител е публикувана на 01.04.2020г.на интернет страницата на Министерство на 
здравеопазването - http://www.mh.aovernment.bq/ba/politiki/Dokani-za-izbor-na-finansovi-institucii/ и 
в един ежедневник -  вестник Земя, брой № 62 от 01.04.2020г., Поканата е поместена на стр. 14 
от ежедневника - http://zemia-news.bg/index.php/arhiv-pdf/cateqorv/190-04-2020.html. В сайта на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на купувача, подраздел НОВИНИ 
е обособена електронна преписка с предмет : Покана за предоставяне на оферти по реда на 
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 
участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на 
Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ 
„ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ” и Поканата, Документацията към поканата и Образците 
са публикувани с дата 01.04.2020г. - http://www.mbal-lovech.com/news.htm .
2. В срока за получаване на офертите за участие в поръчка -  21.04.2020г., 16:00 часа са 
постъпили следните оферти:
2.1. „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 129/21.04.2020г„ 10:38ч.
2.2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 130/21.04.2020г„ 10:48ч.
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 не присъстваха участници или техни упълномощени 

представители, 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 МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”, 
подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

2. ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ
I

На откритото заседание на 22.04.2020г. на основание по-горе изложеното и с цел спазване на 
принципите публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на 
дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност, Председателят и членовете на 
комисията единодушно решиха, че съгласно чл.4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от 
ПРУПДТДДУК, в случаите, когато са представени оферти от по-малко от 5/пет/ институции, 
възложителите публикуват повторна покана за оферти при условията и по реда на т. 4.3 и 4.4. от 
ПРУПДТДДУК.

Получените оферти :
1. „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 129/21.04.2020г„ 10:38ч.
2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта свх.№ 130/21.04.2020г„ 10:48ч. 

Съгласно гореизложеното комисията единодушно реши, че получените две оферти от
финансови институции не се отварят.

3. ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ

Постъпилите оферти не бяха отворени и съответно не бяха разгледани от комисията, на 
основание чл.4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК.

Предвид направените констатации и мотиви, комисията
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П Р Е П О Р Ъ Ч В А :

На основание чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК, когато са 
получени по-малко от 5/пет/ оферти, Възложителя да публикува повторна покана за получаване 
на оферти при условията и по реда на т.4.3 и 4.4 от ПРУПДТДДУК. В този случай срокът за 
получаване на оферти е 5/пет/работни дни от датата на публикуване на Поканата по чл.4, т.4.2 
от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК, като възложителите избират изпълнител на 
базата на представените оферти, независимо от техният брой.

Комисията предоставя пълната документация, относно публикуваната поканата по реда на 
т.4 от Приложение № 3 - Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги 
от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции към 
чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 
държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ с предмет : „Избор на обслужваща банка за 
нуждите на МБАЛ проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч на изпълнителния директор.

С тези действия на 22.04.2020г приключи работата на комисията назначена със Заповед № 
160/22.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Л

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1 .Детелина Йотова Георгиева -  главен счетоводител на МБАЛ АД Лове

ЧЛЕНОВЕ: 2.Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоя
Ловеч

а Пенкова -  Заместник директор по икономическите дейн
МБАЛ АД Лове
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