Студентски столове и общежития ЕАД
_____________________________________________
София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42

ОДОБРЯВАМ:
Изп. директор: /П/
(Сергей Миланов)
Данните са заличени съгл.чл.36а от ЗОП

ПРОТОКОЛ
Днес, 23.11.2020 г. в административната сграда на „Студентски столове и
общежития”ЕАД, гр. София, Студентски град, бл.5, ет.2, заседателна зала - стая №
216, комисията назначена със заповед № 93 / 23.11.2020 г. на изпълнителния
директор, започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите, с предмет:
„Избор на кредитни институции за осигуряване спазването на правилата за
концентрация от „Студентски столове и общежития“ ЕАД, в следния състав:
Председател:
Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л „Финансов отдел“ ССО ЕАД.
Членове:
Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в С С О ЕАД.
Вайде Решидова Мехова - Адм. Специалист с контролни функции „Общежития“ в
ССО ЕАД.
Комисията констатира, че след публикуване на поканата с изх.№ 180 на
29.10.2020г. в сайта на дружеството, раздел „Конкурси“, към датата на получаване
на офертите 13.11.2020 г., са постъпили 4 броя, което несъответства на изискването
на т.13 от поканата, изборът на кредитна или финансова институция да се
извършва на база на представени оферти от най-малко пет институции. Това е
наложило да се публикува съобщение с изх.№ 193/13.11.2020 г. за удължаване с 5
работни дни срока за подаване на оферти (20.11.2020 г.). До посочената втора дата
нови оферти не са постъпвали, което обстоятелство дава правото на комисията да
разгледа постъпилите оферти, независимо от броя им.

В посочения час за откриване на заседанието - 14:00 часа, длъжностно лице от
деловодството на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, предаде с протокол на
председателя на комисията 4 (четири) броя опаковки, за участниците подали
оферти, описани във входящия регистър на Възложителя по реда на постъпването
им.
Комисията констатира, че са постъпили общо 4 броя запечатани, непрозрачни и
надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в деловодството до
определената за подаване на офертите първа дата - 15:00 часа на 13.11.2020 г.
Членовете на комисията попълниха декларации за липса на материален и частен
интерес и свързаност с участниците.
На откритото заседание не присъстваха представители на участниците.
Председателят на комисията прочете имената на участниците подали оферти за
участие в процедурата, както следва:
1. „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, пл. „Света Неделя“ №7,
оферта вх.№ 502/10.11.2020 г., 10:00ч.;
2. „Обединена българска банка“ АД, гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б, оферта
вх.№ 504/12.11.2020 г.; 10:30 ч.;
3. „Юробанк България“ АД, гр. София, р-н Витоша, ул. „Околовръстен път“ №
260, оферта № 505/13.11.2020,12:00ч
4. „Централна кооперативна банка“ АД, гр. София, ул. Иван Вазов №2, оферта №
508/13.11.2020 г.
Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията отвори по
реда на тяхното постъпване предложенията на участниците и оповести
съдържанието им.
Тримата членове на комисията подписаха, съдържащи се в офертите на
участниците ценови предложения.
Офертите на участниците съдържат следните документи:

І. „Уникредит Булбанк“ АД.
1. Опис на приложените документи;
2. Ценова оферта;
3. Документ удостоверяващ рейтинга на банката;
4. Презентация на банката;
5. Списък с клонова мрежа;
6. Презентация на „Сигурна система за плащания с банкови карти през Интернет“.
7. Презентация на „Плащания с банкови карти на реален посттерминал“;
8. Пълномощно.
Прегледът на документите, представени от участника, подал оферта за участие
показа, че участникът е представил необходимата информация, позволяваща на
комисията да приеме, че отговаря на изискванията, поставени от възложителя и
може да бъде допуснат до оценка и класиране.

ІІ. „Обединена българска банка“ АД.
1.Оферта за изпълнение на поръчката;
2. Сертификат, издаден на 25.09.2020 г.;
3. Декларация за наличие на опит в предоставянето на финансови услуги;
4. Списък на клоновата мрежа.
Прегледът на документите, представени от участника, подал оферта за участие
показа, че участникът е представил необходимата информация, позволяваща на
комисията да приеме, че отговаря на изискванията, поставени от възложителя и
може да бъде допуснат до оценка и класиране.

ІІІ. „Юробанк България“ АД.
1.Презентация, включваща:
1.1. Представяне на банката;
1.2. Количествени критерии (банкови преводи/разплащания);
1.3. Неколичествени критерии ( интернет банкиране);
1.4. Списък на клонова мрежа

2. Заверено копие от рейтингов протокол от 30.06.2020 г.на БАКР;
3. Заповед № РД22-2252/16.11.2009 г.на БНБ за актуализиран лиценз;
4. Заверено копие от издаден Лиценз;
5. Заповед № РД22-0845/07.05.2007 г.на БНБ за актуализиране на лиценз;
6.Предложение за услуги на служители на ССО ЕАД.
Прегледът на документите, представени от участника, подал оферта за участие
показа, че участникът е представил необходимата информация, позволяваща на
комисията да приеме, че отговаря на изискванията, поставени от възложителя и
може да бъде допуснат до оценка и класиране.

ІV. „Централна кооперативна банка“ АД.
1.Оферта за участие в конкурса;
2. Предложение за интернет платформа за банкиране;
3. Сертификат за присъден рейтинг, издаден на 16.07.2020 г.от БАКР;
4. Презентация;
5. Референции – 8 броя.
6. Списък на клонова мрежа;
7. Пълномощно издадено на 06.11.2020 г.
Прегледът на документите, представени от участника, подал оферта за участие
показа, че участникът е представил необходимата информация, позволяваща на
комисията да приеме, че отговаря на изискванията, поставени от възложителя и
може да бъде допуснат до оценка и класиране.

На 24.11.2020 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание в редовния
си състав, като пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите предожения на
допуснатите участници.
По всяко от така изброените предложения комисията извърши проверка за
съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително
обявените от Възложителя условия. Подборът на участниците се извършва след
като са доказали с приложените документи и спазили изискванията на
възложителя по т.1 до т.8 на поканата, включващи – управление на риска,

достъпност и

икономическа изгодност.
Предвид изискването на чл.28 от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия, нетната експозция на публичното предприятие към една
кредитна
институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните
средства на предприятието. Правилото задължава възложителя да класира 4
участника, с които да сключи договор за финансови услуги. В изпълнение на
горното Комисията предлага на възложителя, поради редовност на офертите и
изпълнение на изискванията посочени в поканата за участие в конкурса, както и
поради съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително
обявените от Възложителя условия, да класира четиримата участници, с които да
сключи договор за срок от три години, както следва:
1. „Уникредит Булбанк“ АД.
2. „Обединена българска банка“ АД.
3. „Юробанк България“ АД.
4. „Централна кооперативна банка“ АД.

С извършване на описаните действия, комисията приключи на 25.11.2020 г.
работата си по разглеждане

на представените от участниците документи за

съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, като протоколът се

подписа от членовете на

комисията, без особено мнение.
Комисия в състав:

Пенка Савова

/п/

Илияна Бешкова
Вайде Мехова

/п/
/ п/
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