ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
22 НОЕМВРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Разрешава откриване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на
Система за електронен обмен на социално-осигурителна
информация на НЗОК в рамките на споразумение №
INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с Изпълнителната агенция
за иновации и мрежи на Европейската комисия за
изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 Осигуряване на
електронен обмен на социално-осигурителна информация
между България и ЕС“, след като се извършат следните
корекции в решението, обявлението, документацията на
обществената поръчка и приложенията към нея:

1.

№ РД-НС-04-112/22.11.2017 г.

1.1. Критерият за оценка на офертите се променя от
„оптимално съотношение качество/цена“ на „най-ниска
цена“.
1.2. Показателите за оценка, отразяващи качеството:
„Експертна оценка“ и „Професионална компетентност на
персонала“ да се заложат, като изисквания към
участниците, в съответствие с приложимите разпоредби
на ЗОП и ППЗОП.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1, в съответствие с
посоченото по т. 1.1 и т. 1.2. и да сключи договор с
класирания на първо място участник.

2.

3.

№ РД-НС-04-113/22.11.2017 г.

№ РД-НС-04-114/22.11.2017 г.

Одобрява представените предложения за допълнение,
промяна или изменение на „Договор за отпускане на
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели за домашно
лечение, заплащани напълно или частично от
НЗОК/РЗОК“.
1. Одобрява извършения избор на търговски банки от
комисия, назначена със заповед № РД-18-154/10.10.2017
г. на управителя на НЗОК, които да обслужват
бюджетните сметки на 28 районни здравноосигурителни
каси, съгласно Приложение 1.
2. Възлага на управителя на НЗОК да сключи договори с
търговските банки, на които да бъде възложено правото
да обслужват бюджетните средства на 28 районни
здравноосигурителни каси.
1. Отменя свое решение № РД-НС-04-94/13.09.2017 г.

4.

№ РД-НС-04-115/22.11.2017 г.

2. Приема в приложение към настоящото решение
„Правила за определяне и предоставяне на трансферите
по § 2, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби

на
Закона
за
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса за 2017 г.“ (Правилата),
3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди Правилата
по т. 2 и да предостави същите на Министерство на
здравеопазването за утвърждаване.

