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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 1352
Поделение: "Булгаргаз" ЕАД
Изходящ номер: БГ-04-19-719 от дата 15/04/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
БУЛГАРГАЗ ЕАД

Адрес
ул. Петър Парчевич № 47

Град Пощенски код Страна
София 1000 България

Място/места за контакт Телефон
в съответствие с посочения горе 
адрес

02 9358956

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гергана Генчева

E-mail Факс
Gergana.Gencheva@bulgargaz.bg 02 9250394

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.bulgargaz.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://bulgargaz.bg/bg/profil-na-kupuvatsha/obshtestveni-
porytshki-27/publitshni-pokani-36/sybitie-66

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги, във 
връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 
в десет обособени позиции.

Описание на обособените позиции:

Обособена позиция № 1: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
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услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 2: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 3: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 4: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 5: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 6: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 7: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 8: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
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услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции;

Обособена позиция № 9: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции.

Обособена позиция № 10: Предоставяне на “Булгаргаз” ЕАД във 
връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови 
услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на 
разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, 
обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66110000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Броят/обемът на услугите, които ще се предоставят въз основа на 
договорите, сключени във връзка с настоящата публично покана, не 
е възможно да се определи към момента на сключване на тези 
договори. Остойностяването на услугите по отделните договори ще 
се осъществява на база единични цени за отделните услуги, 
посочени в договорите, като общо за периода на действие на 
договорите, разходът на средства на Възложителя за ползване на 
услугите, предмет на настоящата поръчка, се очаква, да не 
надвишава сумата от 65 900 лева без включен ДДС.

Прогнозна стойност
(в цифри): 65900   Валута: BGN

Място на извършване
гр. София код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците могат да подават оферти само за една обособена 
позиция от предмета на поръчката. 
2. Срокът за изпълнение на поръчката по отделните обособени 
позиции от предмета й е 24 (двадесет и четири) месеца, считано 
от датата на сключване на договорите за възлагане на поръчката. 
Възложителят ще може да прекрати договорите едностранно с 
писмено уведомление до изпълнителите, в случай, че след 
сключването им, общият разход на възложителя за услуги, 
идентични или сходни с тези от предмета на договорите достигне 
65 900 лева без ДДС.
3. Срок на валидност на офертите - не по-малко от 60 (шестдесет 
дни), считано от крайния срок за получаване на оферти;
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4. Други указания: Офертите следва да бъдат подписани и 
подпечатани (в случай, че участникът разполага с печат) от 
лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е 
подписана от пълномощник, следва да бъде приложено и пълномощно.
При сключване на договорите, определените за изпълнители 
участници представят документи, издадени от компетентен орган, 
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 5 от ЗОП. При сключване на договорите определените за 
изпълнители участници представят и декларация относно липсата на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата 
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
Декларацията се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
Когато участникът е обединение, декларацията се представя от 
представляващите всеки един член на обединението. Когато 
декларацията е на чужд език се представя и в превод. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът 
посочва предмета на поръчката и за коя от обособените позиции се 
отнася офертата, фирмено наименование, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се 
представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че 
участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде 
приложен и превод на тези документи. 

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.04.2015 г. от 14:00 
часа в офис сградата на "Булгаргаз" ЕАД с адрес: гр. София, ул. 
"Петър Парчевич" № 47. Отварянето на офертите се извършва при 
условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Допълнителна информация - настоящата публична покана, техническа 
спецификация, проект на договор, методика за оценка на офертие и 
образец на оферта са публикувани в електронната страница на 
"Булгаргаз" ЕАД - www.bulgargaz.bg в раздел "Профил на 
купувача". 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показателите за определяне на комплексна оценка на офертите с 
тяхната относителна тежест в комплексната оценка, са:

1. Наличие на платформа за интернет банкиране - 15 %
2. Срок за обслужване на левовите преводи за нареждания през 
платформата за електронно банкиране в деня на нареждането по 
системата РИНГС - 21 %
3. Наличие на централен и/или друг банков клон за обслужване на 
клиенти на територията на гр. София - 4 %
4. Размер на такса при левовите преводи, осъществявани в 
системата БИСЕРА за платежни нареждания през системата за 
електронно банкиране - 5 %
5. Размер на такса при левовите преводи, осъществявани в 
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системата РИНГС за платежни нареждания през системата за 
електронно банкиране - 6 %
6. Размер на такса при осъществяване на вътрешнобанкови преводи 
- 4 %
7. Размер на такса при изходящи валутни преводи през системата 
за електронно банкиране - 7 %
8. Размер на такса при входящи валутни преводи - 1 %
9. Размер на такса SWIFT съобщение - 0.5 %
10. Размер на такса за експресни изходящи междубанкови валутни 
преводи със SAME DAY вальор (деня на нареждане на превода), с 
опция за разноски “OUR” за платежни нареждания през системата за 
електронно банкиране - 21 %
11. Размер на такса за масови преводи към други банки - 2 %
12. Размер на такса за масови преводи при вътрешнобанков превод 
- 1 %
13. Размер на такса при преводи на хартиен носител в системата 
БИСЕРА - 1 %
14. Размер на такса при преводи на хартиен носител в системата 
РИНГС - 1 %
15. Размер на такса при преводи на хартиен носител за 
вътрешнобанков превод - 1 %
16. Размер на такса за усвояване на банкова гаранция - 1 %
17. Размер на такса за одиторско потвърждение на салда по 
банкови сметки - 0.5 %
18. Размер на такса за заверка на копие от получен превод по 
сметка на “Булгаргаз” ЕАД за текущата година - 0.5 %
19. Размер на такса за заверка на копие от получен превод по 
сметка на “Булгаргаз” ЕАД за предходен период - 0.5 %
20. Размер на месечна такса за обслужване на разплащателни 
сметки - 6 %
21. Размер на такса за извлечение от сметка - 0.5 %
22. Размер на такса за проверка на автентичност на банкова 
гаранция - 0.5 %

В методиката за оценка на офертите се съдържа информация, за 
начина на определяне на комплексната оценка на всяка оферта, за 
показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, 
както и за начина на определяне на оценката по всеки показател. 
Методиката за оценка на офертите се прилага за оценка на 
офертите по всяка от обособените позиции от предмета на 
поръчката.

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/04/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Участниците следва да изготвят офертите си при точно спазване на 
образеца на оферта, подготвен от възложителя.

Участниците следва да разполагат с лиценз от БНБ за извършване 
на видовете финансови услуги, предмет на поръчката. С оглед на 
това изискване участниците прилагат към офертата си копие от 
лиценз, издаден от БНБ за извършване на видовете финансови 
услуги, предмет на поръчката, а в случай, че участникът е банка, 
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лицензирана в държава-членка на ЕС - копие от лиценза й, издаден 
от съответния компетентен орган, ведно с документите, 
удостоверяващи спазване на изискванията по чл. 20 до чл. 22, 
вкл. от Закона за кредитните институции. В случай, че участникът 
е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, изисканият лиценз се представя за всеки от 
членовете на обединението, съобразно разпределението на 
участието на лицата в обединението при изпълнение на финансовите 
услуги по предмета на настоящата поръчка, предвидено в договора 
за създаване на обединението.

Стойността на услугите по предмета на поръчката ще се заплащат 
със собствени средства на "Булгаргаз" ЕАД

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/04/2015 дд/мм/гггг
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