
 

Изх. № 02-01-1265 

 

Дата: 09.05.2017 г.  

 

 

Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени 

позиции: 

 Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от основна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“ 

 

по постъпили на 05 и 09.05.2017 г. искания: 
 

Въпрос 1. Относно инкасирането на сумите – в точката е записано, че от изпълнителя се 

извършва обработката, броенето и заверката. Транспортът от обектите ще се извършва 

от избрата от конкретната регионална дирекция на БСТ или по друг начин(ако по друг - 

какъв)? 

 

Отговор на Въпрос 1: Транспортът от обектите, не е предмет на настоящата обществена 

поръчка /виж отговора на поставения въпрос за разяснение, публикуван в профила на 

купувача на 04.05.2017 г./; същият ще се извършва при спазване на нормативните 

изисквания за пренос и охрана на ценни товари. 

 

Въпрос 2. Какво се има предвид по т.9 от раздел „II.1. Касови операции в лева“ Внасяне 

на суми в брой по депозитни сметки/за погасяване на задължения към банката? 

 

Отговор на Въпрос 2: В техническите спецификации на поръчката по всяка една от 

обособените поции, по т.9 от раздел „II.1. Касови операции в лева “ Внасяне на суми в 

брой по депозитни сметки/за погасяване на задължения към банката“, се има предвид 

предоставяне на услуга по внасяне на суми в брой по депозитни сметки на Възложителя 

или внасяне на суми в брой от Възложителя за погасяване на задължения на 

Възложителя към банката. 

 

Въпрос 3. Относно таксите и комисионните за вноска и теглене – дадено е описание и 

за други валути, може ли повече информация в какви конкретно?  

 



Отговор на Въпрос 3: Възложителя не може да даде конкретна информация за другите 

валути, тъй като същите са инцидентни и зависят от конкретните обстоятелства. 

Обичайно касови операции Възложителя извършва в лева /BGN/, евро /EUR/ и 

американски долар /USD/. 

 

Въпрос 4. Ако до момента сте ползвали виртуален ПОС терминал на друга банка, какъв 

е годишния оборот от плащания с карти и годишния брой реализирани транзакции? 

 

Отговор на Въпрос 4: Годишният оборот за 2016 г. от плащания с карти чрез виртуален 

ПОС терминал е в размер на около 1 150 000 лева, като в това число влизат и 

изплатените от ДП БСТ средства по сметката на наредителя. 

Възложителят не може да предостави информация за броя реализирани транзакции. 

 

Въпрос 5. Ако до момента не сте ползвали виртуален ПОС терминал на друга банка, 

какъв е годишния оборот от плащания с карти и годишния брой реализирани 

транзакции, който очакват за първата година? 

 

Отговор на Въпрос 5: Възложителят ползва виртуален ПОС терминал на друга банка. 

 

Въпрос 6. Освен разделението на дебитни и кредитни карти, имате ли отделна такса за 

карти издадени от банки в чужбина? 

 

Отговор на Въпрос 6: От участниците, подали оферти за участие по обособени позиции 

I, II и III, се очаква да предложат видовете карти, чрез които да може да се извършват 

операциите през виртуалния ПОС терминал, като не се поставя ограничение за техния 

издател; съобразно това, от участниците се очаква и да предложат съответната такса за 

предоставяне на услугата. 

 

Въпрос 7. Формулировката в заданието относно плащанията с карти е, че се оценява 

„най-високия предложен от съответния участник процент от сумата за плащане на 

онлайн залога“. Означава ли това, че критерият е по-висока или по-ниска цена – на коя 

база конкретно се начисляват точките? 

 

Отговор на Въпрос 7: С горецитираното пояснение: „най-високия предложен от 

съответния участник процент от сумата за плащане на онлайн залога“, към методиката 

за оценка по обособени позиции I, II и III, относно оценяване предложенията за 

предоставяне на услугата:  „приемане на плащания с карти на залози за участи в 

организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн: чрез дебитна и чрез кредитна карта“, се уточнява, че 

независимо чрез колко и какви по вид карти /Маестро, Виза и т.н./, участник ще 

предложи реализиране на тази услуга, то за целите на оценяването ще се взема предвид 

най-високия предложен от съответен участник процент /%/ за реализиране на операцията 

от сумата на плащане за осъществяване на он-лайн залог; самото изчисляване на 

конкретните точки ще се осъществи съобразно посоченото в методиката за оценка: 

„Оценките на всички количествени подпоказатели се получават като предложението на 

съответния участник по подпоказателя се съотнася към най-доброто предложение                   

(минимална или максимална стойност ) по този подпоказател измежду всички участници          

и получената стойност се умножава по съответното тегло на показателя (тежест). В 

случаите когато най-доброто предложение е най-голямата стойност, то оценката на 

участника по подпоказателя е неговото предложение разделено на най-голямата   



стойност, умножено по тежестта на подпоказателя. В случаите когато най-доброто 

предложение е най-ниската стойност, то оценката на участника по подпоказателя е най-

ниската стойност разделено на предложението на този участник, умножено по тежестта 

на подпоказателя. В случай, че най-доброто предложение по даден показател е 0 (нула), 

то за целите на изчисляване на оценки по този показател, това предложение участва със 

стойност 0.01. Оценката по всеки подпоказател се закръглява до втория знак след 

десетичната запетая.“ 

 

Въпрос 8. Във връзка с предходно изпратения мейл относно обявената обществена 

поръчка за обслужващи банки на БСТ, бих искал да Ви попитам дали спечелилите 

поръчката имат право да правят промени по предоставения образец на договор и по-

конкретно в член 6 и член 7 от предоставения договорен образец. 

 

Отговор на Въпрос 8: Съгласно чл. 112, ал. 4 ЗОП, сключеният с изпълнител договор: 

„трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с 

всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е 

определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по 

изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от 

обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.“. Моля да 

вземете предвид, че приложения проект на договор към документацията за участие в 

настоящата процедура, е изготвен съобразно стандартизирания проект на договор за 

услуги, предоставен от Агенция за обществени поръчки в изпълнение на чл. 109, ал. 2 

ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 ЗОП и който можете да откриете на следния 

интернет адрес: 

http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

/заличен подпис на основание на чл. 2 ЗЗЛД / 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL

