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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 01/623  от 13.03.2019г.] 

  

 Възложител: „Водоснабдяване и Канализационни услуги“ЕООД гр.Пазарджик 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 05729 ] 

Адрес: [ гр.Пазарджик ул.”Втори януари” № 6……] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Лиляна Карагьозова] 

Телефон: 0882310114 

E-mail: office@vikpz.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за предоставяне  на финансови услуги 

за нуждите на     „В и К Услуги” ЕООД  гр.Пазарджик“ 

  

Кратко описание: Процедурата се провежда във връзка с изпълнението на постановление № 127 

от 27.05.2013год. на Министерски съвет и приетия Правилник за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и въведените правила за 

избор на финансови институции. 

Техническите спецификации, изискванията, методиката за оценка са подробно описани и 

публикувани в профила на купувача  на интернет адрес на Възрожителя : 

https://www.vikpz.com/page/44/obqva_sled_15.04.2016_g._po_chl._20_al._3_ot_zop.html. 

Целта на настоящата процедура е „Водоснабдяване и канализационни услуги”  ЕООД 

гр.Пазарджик да възложи най-малко на трима изпълнители, които да осъществяват 

комплексно банково обслужване и предоставяне и на други финансови услуги. 
Предметът на поръчката включва финансови услуги, касаещи дружеството и 

служителите. 



2 
 

Изпълнението на поръчката, считано от датата на сключване на договора е със срок: 

3 (три) календарни години, считано от датата на сключване на договора. 

Всеки Участник може да участва в обществената поръчка чрез събиране на оферти с 

обява, като даде предложение за всички позиции в ценовата оферта. Всеки Участник има 

право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 

Разяснения - При писмено искане, направено до 3 (три) дни преди изтичането на 

срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на поръчката. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след горепосочения 

срок. На основание чл.33, ал.4 от ЗОП разяснения във връзка с постъпили запитвания се 

публикуват в електронната преписка на поръчката в раздел Профил на купувача. 

  

Място на извършване: [територията на „В и К Услуги“ ЕООД гр.Пазарджик- гр.Пазарджик и 

гр.Септември и Лесичово] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [12000 ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо):  [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [  ] 

 

 Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

 

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 

1. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП 

 2. Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от 

Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици.  

3. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП – свързани 

лица не могат да са самостоятелни участници в една и съща процедура. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Минимално изискване: Участниците да притежават лиценз за извършване на 

банкова дейност, съгласно Закона за кредитните институции или еквивалент; 

Документи за доказване: Всеки участник в обществената поръчка трябва да 

представи валидна индивидуална лицензия за извършване на банкова дейност, съгласно 

Закона за кредитните институции или еквивалент - заверено копие; 
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Икономическо и финансово състояние: [не се изисква……] 

  

Технически и професионални способности: не се изисква 

 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Неколичествени показатели -                              Тежест:  40  т. 

Име: Количествени показатели -                                   Тежест:  60т. 

  

Неколичествени показатели -                              Тежест:  40  т. 

Неколичествени показатели  НП = Т1 + Т2 +Т3 НП се формира по следните 

критерии: 

Т1 - Инкасо обслужване - за два пъти в седмицата 

Максимална оценка  - 16т.  

 Участникът, предложил най-ниска такса получава 16 т. Всяко следващо предложение 

се намалява с 2 т. 

Адрес за  инкасо – обслужването е от гр.Пазарджик ул.”Втори януари” № 6 – два пъти 

седмично. 

 

Т2 –  Клонове и офиси в гр. Пазарджик и гр.Септември 

Максимална оценка - 12 т. 

 Участникът, предложил най-голям брой клонове и офиси получава 12т. Всяко следващо 

предложение се намалява с 2т.  

Т3 – АТМ (банкомати) на участника в гр. Пазарджик и гр.Септември 

Максимална оценка - 12 т 

Участникът, предложил най-голям брой АТМ (банкомати) получава 12т. Всяко 

следващо предложение се намалява с 2т.  

 

Количествени показатели -                                   Тежест:  60т. 

Количествени показатели КП= Т1 + Т2 

 Т1 – Услуги касаещи дружеството 

Максимална оценка 50 т. разпределени както следва: 
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1. Лихва по разплащателна сметка                                                                     - 8 т; 

Участникът, предложил най-висока лихва получава 8т. Всяко следващо предложение се 

намалява с 1 т. 

 

2. Лихва по депозитна сметка за срок от един месец                                       - 8 т; 

Участникът, предложил най-висока лихва получава 8т. Всяко следващо предложение се 

намалява с 1 т. 

 

3.  Такса за обслужване на разплащателни сметки в лева                                - 4т.; 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 4т. Всяко следващо предложение се 

намалява с 1 т. 

4. Такса за 1бр. платежно нареждане  (превод в лева на хартиен носител) в системата на 

същата банка -                                                                                              10т.; 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 10т. Всяко следващо предложение се 

намалява с 1 т. 

 

5. Такса за 1бр. платежно нареждане (превод в лева на хартиен носител) при м/убанково 

обслужване –                                                                                                         10т.; 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 10т. Всяко следващо предложение се 

намалява с 1 т. 

 

6. Такса за внасяне на парични средства по разплащателна сметка от 10000,01лв. -                    

до 20 000 лв -                                                                                                       10 т. 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 10 т. Всяко следващо предложение се 

намалява с 1 т. 

 
 

Т2 - Обслужване на служителите                                           

Максимална оценка 10 т. разпределени както следва: 
 

1. Такса за превод на заплати по дебитни карти чрез вътрешнобанков превод    - 2 т.; 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 3т.  Всяко следващо предложение се 

намалява с 0.5 т. 

 

2. Такса за теглене от дебитни карти от банкомат на същата банка                        - 2т.; 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 3т.  Всяко следващо предложение се 

намалява с 0.5 т. 

 

        3. Такса при издаване на нова дебитна карта                                                           - 2т.; 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 2т.  Всяко следващо предложение се 

намалява с 0.5 т. 

 

4. Такса при преиздаване на дебитна карта  с изтекъл срок                                     - 2т. 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 2т.  Всяко следващо предложение се 

намалява с 0.5 т. 

 

5. Такса месечно обслужване  на разплащателната сметка на дебитна карта        - 2т. 

Участникът, предложил най-ниска такса получава 2т.  Всяко следващо предложение се 

намалява с 0.5 т. 

 
Навсякъде във формулите числата се закръглят с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.03.2019]                      Час: (чч:мм) [17:00…] 

  

Срок на валидност на офертите: 
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Дата: (дд/мм/гггг) [30.05.2019г]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.03.2019г]                    Час: (чч:мм) [14:00] 

 В случай , че в указания срок са постъпили по-малко от три оферти, съгласно чл. 188, ал.2 от 

ЗОП, срокът за подаване на оферти се удължава с три дни и отварянето на офертите ще бъде на 

01.04.2019г.  – 14,00ч. гр. Пазарджик, ул.Втори януари № 6, 4-ти етаж от 14:00ч., за което ще 

бъде публикувано съобщение на профила на купувача. 

Място на отваряне на офертите: [гр. Пазарджик, ул.Втори януари № 6 4-ти етаж от 14:00часа] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 

В случай , че в указания срок са постъпили по-малко от три оферти, съгласно чл. 188, ал.2 от 

ЗОП, срокът за подаване на оферти се удължава с три дни и отварянето на офертите ще бъде на 

01.04.2019г.  – 14,00ч. гр. Пазарджик, ул.Втори януари № 6, 4-ти етаж от 14:00ч. 

 Приложения към обявата: 

1. Технически спецификации и изисквания 

2. Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на 

офертите. Сключване на договор. 

3. Образци на документи за подготовка на офертата 

4. Проект на договор. 

 

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.03.2019г.] 

 

 Възложител: ЗЗЛД 
Трите имена: (Подпис и печат) [(инж.Атанас Узунов…] 

Длъжност: [Управител] 

 


