РАЙОНЕН СЪД - ГРАД ИСПЕРИХ
Адрес: град Исперих, област Разград, ул.”Дунав” №2, п.код.7400, тел.:08431/20 15; 20 76

ПРОТОКОЛ

Днес 26.08.2013 г., в 13.43 ч., в гр. Исперих,
ул.”Дунав” №2, в изпълнение на Заповед № 108/19.07.2013
г. на Административния ръководител-Председател на
Районен
съд-гр.Исперих,
се
проведе
заседание
на
длъжностните лица, назначени в комисия за разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти за участие в
процедура за избор на банка, обслужваща Районен съд-гр.
Исперих.
Комисията от определените длъжностни лица започна
работа в пълен състав, както следва:
Председател: Д. К.- pайонен съдия в Районен съд – гр.
Исперих
И членове:
1.К. С.- адм.секретар в Районен съд-гр.
Исперих
2.Г. Ц. - счетоводител в Районен съд-гр.
Исперих
Констатира се, че на основание по-горе цитираната
Заповед на Административния ръководител-Председател на
Районен съд-гр. Исперих, са изготвени и изпратени 7 броя
покани до банки:
1. „Централна Кооперативна Банка”
2. Банка” ДСК”
3. „Райфайзенбанк”
4. „Инвестбанк”
5. „ Обединена Българска Банка”
6. „ Юробанк България” АД
7. „ Сосиете Женерал Експресбанк”

Заповедта за избор на банка, обслужваща Районен
съд-гр.Исперих/съгласно т.4/ и поканата за участие са
публикувани в интернет страницата на съда.
До определената дата-23.08.2013 г. за подаване на
предложенията при административен секретар в ст.№ 4 в
Районен съд-гр.-Исперих, са постъпили и регистрирани
предложения от следните банки.
№ по
ред
1.

кандидат
„Юробанк България” АД

2.

„Сосиете Женерал Експресбанк” АД

3.

„Банка ДСК” ЕАД

4.

„ ОББ” АД

5.

„Райфайзенбанк”/България/ЕАД

6.

„Инвестбанк” АД

7.

„ЦКБ” АД

вх.№, дата и час
Вх.№2844
22.08.2013
Вх.№2845
22.08.2013
Вх.№2860
23.08.2013
Вх.№2865
23.08.2013
Вх.№2871
23.08.2013
Вх.№2873
23.08.2013
Вх.№2874
23.08.2013

от
г.;9,37ч.
от
г.;9,43 ч.
от
г.;10,54 ч.
от
г.;11,05 ч.
от
г.;15,13 ч.
от
г.;16,20 ч.
от
г.;16,29 ч.

Заседанието на определената комисия от длъжностни
лица се проведе в следния дневен ред:
1. Отваряне на пликовете с офертите по реда на
тяхното постъпване и проверяване на пълнотата и
съответствието на приложените от участниците документи.
2. Разглеждане на съдържанието на представените
документи за установяване способността на участниците да
обслужват Районен съд-гр. Исперих в съответствие с общите
изисквания и предоставената оферта с предложения по
показатели, посочени в отправената им покана и оценяване
на предоставените оферти.
Участникът,
предложил
най-изгодна
оферта,
получава най-висок процент, а всеки следващ участниксъответния процент, получен от съотношението между
предложената от него оферта и предложената най-изгодна

оферта, умножена по най-високия процент/съгл. Таблица с
критерии и относителната тежест по показатели/.
3. Класиране на участниците, съобразно критериите”
за избор на обслужваща банка и относителна тежест на
всеки от тях/в проценти/ според общия резултат”.
По точка 1 от дневния ред:
- Извършена беше проверка на целостта на
запечатания плик с постъпилата оферта на
„Юробанк
България” АД клон Исперих, след което тя се отвори.
Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на
съдържанието на плика с офертата. Представени са
следните документи:
1.Оферта
за
банково
обслужване,
включваща
презентация на Банката и писмено потвърждение за
възможността за предоставяне на информация за салдата по
сметките и лихвите съгласно условията, посочени в
заповедта
2. Оферта по Програма”Премия” за служителите на
Районен съд –гр. Исперих
3. Удостоверение от ТР за актуално състояние на
банката към 14.06.2013 г. и разпечатка от Търговски
регистър/заверено копие/
4. Заверено копие на Лиценз за извършване на
банкова дейност
5.
Копие от Договор с МФ за обслужване на
транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на
бюджетните предприятия
6. Копие от нотариално заверено пълномощно
Представените
документи
съответстват
на
изискванията.
На основание гореизложеното, комисията реши,
че офертата на „Юробанк България” АД –клон
Исперих се допуска до участие.
- Извършена беше проверка на целостта на
запечатания плик с постъпилата оферта на „Сосиете
Женерал Експресбанк”, след което тя се отвори.
Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на

съдържанието на плика с офертата. Представени са
следните документи.
1.Оферта
за
банково
обслужване,
включваща
презентация на Банката и писмено потвърждение за
възможността за предоставяне на информация за салдата по
сметките и лихвите съгласно условията, посочени в
заповедта
2. Удостоверение от ТР за актуално състояние на Банката
3. Лиценз за извършване на банкова дейност
4. Копие от договора с МФ за обслужване на плащания в
Себра и транзитни сметки
5. Презентация и актуална информация за банката и
дъщерните и дружества
6. Извлечение за рейтинга
7. Рекламна брошура
Представените
документи
не
съответстват
на
изискванията, тъй като липсва пълномощно на лицето,
подписало заявлението за участие, в случая същото няма
представителна власт за участващата банка/съгласно
заповед № 108 от 19.07.2013 г./
На основание гореизложеното, комисията реши, че
офертата на „Сосиете Женерал Експресбанк” не се
допуска за участие в процедура за избор на банка,
обслужваща Районен съд-град Исперих.
- Извършена беше проверка на целостта на запечатания
плик с постъпилата оферта на „Банка ДСК” ЕАД-клон
Исперих, след което тя се отвори. Длъжностните лица
пристъпиха към разглеждане на съдържанието на плика с
офертата. представени са следните документи.
1. Заявление за участие с Оферта–приложена е
частична оферта на показателите от таблицата по т.3 – от
№6 до № 10. Липсват показателите № 1 до №5 от същата
таблица
2. Пълномощно – 2 броя
3. Потвърждение за възможността за предоставяне на
информацията за салдата по сметките и лихвите в срок до 3то число на следващия месец
4. Удостоверение от ТР за актуално състояние на
банката-2 бр.

5. Копие от Договор с МФ за обслужване на транзитните
сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на бюджетните
предприятия
6. Презентация на банката
7. Копие на Лиценз за извършване на банкова дейност
На основание гореизложеното, комисията реши,
че офертата на „Банка ДСК” ЕАД-клон Исперих не се
допуска до участие, тъй като липсва офертапредоставена е информация само на показателите от
т.6 до т.10 от таблицата, без т.1,2,3,4 и 5.
- Извършена беше проверка на целостта на
запечатания плик с постъпилата оферта на „Обединена
Българска Банка” АД-клон Исперих, след което тя се отвори.
Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на
съдържанието на плика с офертата. Представени са
следните документи.
1.Заявление за участие с Оферта за банково
обслужване, включваща презентация на Банката и писмено
потвърждение за възможността за предоставяне на
информация за салдата по сметките и лихвите съгласно
условията, посочени в заповедта
2. Удостоверение от ТР за актуално състояние
3. Заверено копие на Лиценз за извършване на банкова
дейност
4. Нотариално заверено пълномощно
5. Копие от Договор с МФ за обслужване на транзитните
сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на бюджетните
предприятия
Представените документи съответстват на изисканите.
На основание гореизложеното комисията реши,
че офертата на „ОББ” АД-клон Исперих се допуска до
участие.
- Извършена беше проверка на целостта на запечатания
плик с постъпилата оферта на „Райфайзенбанк” ЕАД-клон
Исперих, след което тя се отвори.Длъжностните лица
пристъпиха към разглеждане на съдържанието на плика с
офертата. Представени са следните документи.

1. Заявление за участие в процедура за избор на
обслужваща банка с ОФЕРТА по отделните показатели.
2. Удостоверение от ТР за актуално състояние на
банката.
3. Заверено копие на Лиценз с Протокол за
извършване на банкова дейност;
- Заповед на БНБ за допълване лицензията на
банката
- Заповед № 100-00497/18.11.99 г. за актуализиране
на лицензията
- Заповед № РД22-0452/07.09.2000 г. за разрешаване
да извършва банкови сделки в страната и чужбина
Заповед
№РД
22-0850/07.05.2007
г.
за
актуализиране на лиценза
Заповед
№
РД22-2254/16.11.2009
г.
за
актуализиране на лиценза
4.
Копие от Договор с МФ за обслужване на
транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на
бюджетните предприятия.
5 Презентация на банката.
6. Декларация за потвърждаване на възможността за
предоставяне на информация по сметките.
7. Клонова мрежа.
8. Специална оферта за съдебните служители.
Представените документи съответстват на изисканите.
На основание гореизложеното комисията реши,
че офертата на „Райфайзенбанк” ЕАД –клон Исперих
се допуска до участие.
- Извършена беше проверка на целостта на
запечатания плик с постъпилата оферта на „Инвестбанк” АД
–клон Исперих, след което тя се отвори. Длъжностните лица
пристъпиха към разглеждане на съдържанието на плика с
офертата.Представени са следните документи:
1. Придружително писмо с презентация на банката и
ОФЕРТА-предложение по показатели
2. Справка от ТР за актуално състояние- 2 броя
3. Договор с МФ за обслужване на сметките и
плащанията в СЕБРА

4.Заверено копие на лиценз за извършване на
банкова дейност:
-Заповед РД22-2261/16.11.2009 г
-Заповед РД22-1968/14.09.2011 год.
5. Рейтинг на банката
6. Пълномощно
Представените документи съответстват на изисканите.
На основание гореизложеното комисията реши,
че офертата на „Инвестбанк” Клон Исперих се допуска
до участие.
- Извършена беше проверка на целостта на
запечатания плик с постъпилата оферта на „Централна
кооперативна банка” АД- клон Исперих, след което се
отвори. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на
съдържанието на пликас офертата. Представени са следните
документи:
1. Заявление за участие с ОФЕРТА-предложение по
показатели
2. Удостоверение от ТР за актуално състояние на
банката
3. Заверено копие на Лиценз за извършване на
банкова дейност и Заповед №РД22-2256/16.11.2009 г. на
БНБ
4. Копие от Договор с МФ за обслужване на
транзитните сметки, плащанията в СЕБРА и операциите на
бюджетните предприятия
5. Презентация на банката
6. Потвърждение на възможността за предоставяне
на информация по сметките
7. Присъден кредитен рейтинг на банката
8. Нотариално заверено пълномощно
Представените
документи
съответстват
на
изисканите.
На основание гореизложеното комисията реши,
че офертата на”ЦКБ” – клон Исперих се допуска за
участие.

Комисията, след разпечатването и преценяването на
редовността на документите за участие установи, че има
5/пет/редовни оферти и 2/две/нередовни оферти. Допуска
до разглеждане по същество, съгласно критериите по т.3 от
Заповед № 108/19.07.2013 г. 5/пет/ броя оферти.
По точка 2 от дневния ред:
Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на
съдържанието на офертите, както следва:
1. Оферта на „Юробанк България” АД
2. Оферта на „ОББ” АД
3.Оферта на „Райфайзенбанк” ЕАД
4. Оферта на „ Инвестбанк” АД
5. Оферта на „ ЦКБ” АД
При разглеждане на офертите се установи следното:
Всички банки, подали заявление и допуснати до
участие в процедура, притежават лиценз за извършване на
банкова дейност, издаден от БНБ; имат сключен договор с
МФ за обслужване на транзитни сметки и плащания в
СЕБРА; потвърдили са възможността за предоставяне на
информация за салдата по сметки и лихви в срок до 3-то
число на следващия месец.
В предоставените документи и оферта-предложение,
банките са дали уверение за бързо и качествено обслужване
на граждани и юридически лица при внасяне на такси и
депозити в полза на Районен съд-гр. Исперих, както и при
обслужване на служителите на съда; за своевременно
обработване на документи и данни, свързани с дейността на
съда.
Комисията прие, че предложения за лихвени проценти
по набирателна и разплащателни сметки, обвързани със
срок или други условия, са неприложими, поради същността
и спецификата на сметките на съда.
Оценяването и класирането по отделните показатели
е представено в сравнителна таблица/съобразно образеца
по Решение на ВСС с Протокол № 20/22.06.2005 г./
По точка 3 от дневния ред:
Длъжностните лица, членове на комисията, след
оценяването и класирането по отделни показатели класира:

На първо място: „ЦКБ” АД
На второ място: „Райфайзенбанк” ЕАД
На трето място:” Инвестбанк” АД
На четвърто място: „ Юробанк България” АД
На пето място: „ ОББ” АД
Комисията състави настоящия протокол в два
еднообразни
екземпляра
и
го
предоставя
на
Административния ръководител-Председател на Районен
съд-гр. Исперих за последващи действия.
Неразделна част от протокола е Сравнителна таблица
за съответствие с критериите, приети от ВСС.

