
 

 

РЕШЕНИЕ  

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ 

КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

НА „БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ 

ВЕРИГИ” ЕООД  

 

№........................../............................. 

 

На основание т.4.3 от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции" – Приложение № 3 към чл.13б. на 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала 

    

ЗАПОВЯДВАМ 

 Откривам  процедура за избор на изпълнител на финансови услуги при следните 

условия:  

I. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Предмет на процедурата: „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове 

финансови услуги: 

1.  Свободни парични средства; 

2.  Платежни и свързани услуги; 

3.  Финансиране; 

Целта на процедурата е да се изберат 2 /две/ финансови/кредитни институции, които да 

обслужват дейността на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД. Съгласно чл. 13б, ал. 

3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала, изм. с ПМС № 127/2013 г., „Безконтактни мултиплексорни 

вериги” ЕООД  спазва „Правила за концентрация, отчетност и контрол” от Приложение № 3 

към Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.  
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Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и участниците следва да 

участват за изпълнение на цялата поръчка.  

Срокът за възлагане е 23 месеца от влизане в сила на договора. 

 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

1. Банката да е с регистрация и лиценз по смисъла на ЗКИ – доказва сe със заверено 

копие на разрешение/лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност, съгласно чл. 

15 от Наредба № 2 от 22 декември 2006г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани 

от БНБ по Закона за кредитните институции (Загл. Доп. – ДВ, бр. 36 от 2009) и заповед или 

друг документ на БНБ за извършване на дейност;  

 2. Банката да представи копие от документ за регистрация или единен 

идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.  

3. Банката да представи декларация за отсъствие на обстоятелства по образец, а при 

подписване на договор с участник, определен за изпълнител - с документи от съответните 

компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точка 3 от декларацията.  

4. Липса на клаузи от страна на банката за задължително използване на съпътстващи 

услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на „Безконтактни 

мултиплексорни вериги” ЕООД  – доказва се с декларация по образец;  
 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

 Документи, които всяка оферта трябва да съдържа: 

 Административни сведения по образец– Приложение № 1; 

 Декларация по Глава II. т.3 от кандидата за липса на обстоятелства по образец - 

Приложение № 2. 

 Декларация по глава II. т.4 по образец – Приложение № 3  

 Декларация за конфиденциалност по образец – Приложение № 4 

 Техническо предложение – Приложение № 5; 

 Ценово предложение – Приложение № 6 

 Документ по глава II т.1. 

 Документ по глава II т.2. 

 Декларация за приемане условията на конкурсната процедура – Приложение №7 
 

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на 

настоящата покана.  

 

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

 чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази 

покана;  

 не са представили някой от документите, съгласно изискванията на настоящата 

покана;  

 лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност  или 
осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: престъпление против 
финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 
пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от 
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Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а 
от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 
Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
Наказателния кодекс. 

 е обявен в несъстоятелност и/или е в производство по ликвидация ; 
 е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 
 има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, 

ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, 
в която дружеството е установено. 

 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя  или 
със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

 за представляващия и за представляваното от него юридическо лице са налице 
обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси. 

 

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:  

  е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;  

  е постъпила в нарушена цялост;  

  е постъпила след изтичане на крайния срок;  

 

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта), следва 

да бъдат номерирани и прошнуровани по начин, който не позволява последващо добавяне на 

документи след отварянето на офертата и запечатани в непрозрачен плик.  

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят 

на законовите изисквания и на условията, посочени в тази покана. 

IV. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ  

 

Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. нa 26.09.2018. г.  

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” 

ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.  

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат 

на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.  

Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на 

Възложителя - http://bmv-eood.bg . 

V. УСЛОВИЯ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за 

получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до 

сключването на договора.  

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва 

да бъде отбелязана следната информация:  

  име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

  име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника и леце за контакт;  

http://bmv-eood.bg/
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  следното обозначение: „За участие в процедура за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на 

„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД”; 
 

Пликът съдържа документите, изисквани от Възложителя и документ за 

упълномощаване ако има такова;  

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Ценово 

предложение” и име на участника. Той съдържа ценовото предложение на участника - 

Приложение № 6.  

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящия 

регистър се отбелязват следните данни: наименование на участника, пореден номер, дата и 

час на получаване на офертата.  

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в процедурата. 

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки.  

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на 

български език.  

Ако след изтичането на срока „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД е събрало 

по-малко от 5 (пет) оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се 

публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите 5 (пет) 

работни дни от датата на обявяването. След изтичане на срока, даден в повторната покана, 

Възложителят избира изпълнители на базата на предоставените оферти, независимо от техния 

брой.  

Подадените оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия. Оценяването е по 

критерия „икономически най-изгодна оферта”, съгласно „Методика за определяне на 

икономически най-изгодната оферта”. 

 

 За провеждане на процедурата определям комисия в състав: 

1. председател 

2.  

3.   

Резервни членове: 

1.  

2. 
 

 Комисията да класира участниците и да състави протокол за провеждане на 

избора. В срок от пет работни дни след провеждане на избора участниците да бъдат 

уведомени писмено за избраните изпълнители, като се посочат и отстранените от участие в 

процедурата участници, ако има такива и мотивите за отстраняването им.  

 

 В срок 7 дни след провеждане на процедурата комисията да ми представи 

предложение за избор на първите 2 класирани участници , които да бъдат поканени за 

сключване на рамков договор.  

 

 В случай, че определен за изпълнител участник не представи гореуказаните 

документи или откаже да сключи рамков договор в 10-дневен срок от обявяването му за 

изпълнител, да се сключи договор с класирания на следващото място участник в процедурата.  
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 В рамковия договор да се включат всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които той е определен за Изпълнител.  

 

 С настоящата заповед утвърждавам конкурсната документация.  

 

 Поканата за участие в процедурата да се публикува на интернет страницата на 

Министерството на вътрешните работи, в профила на купувача на официалната интернет 

страница на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД , както и в една специализирана 

интернет – медия, а цялата утвърдена документация за участие в процедурата с настоящата 

заповед, да се публикува в профила на купувача на официалната интернет страница на 

„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД .  

 

 

                          УПРАВИТЕЛ НА „БМВ” ЕООД …………………………… 

                                                                          ФИЛИП ВАСИЛЕВ 
 

 

 


