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ПОВТОРНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Относно: Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково 
обслужване на ’’Специализирана болница за уехабнлитация - Бургаски минерални 
бани” ЕАД Бургас

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУРГАСКИ 
МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕАД /“СБР- БМБ“ ЕАД/ гр. Бургас, ВЗ Бургаски минерални 
бани, ул.”Александър Стамболийски” № 66, на основание т.4.6 от Приложение № 3 към 
чл. 136 Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 
кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на 
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, 
бр.49 от 2013г.

КАНИ:

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково 
обслужване на „СБР-БМБ” ЕАД гр. Бургас за срок от три години при следните условия:

ЕПредмет на процедурата: „Обслужване на разплащателна сметка в лева, касови 
операции в лева, преводи от сметка на „СБР-БМБ” ЕАД Бургас в лева, превод на 
трудовите възнаграждения на служителите на „СБР-БМБ” ЕАД Бургас, овърдрафт по 
дебитни карти в лева.

2. Срок за изпълнение на поръчката: 36 месеца, считано от датата на сключване 
на договора.

3. Изисквания към участниците: Право на участие в процедурата имат банкови 
институции и/или кредитни институции, които извършват публично привличане на 
влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране 
за своя сметка и на собствен риск, регистрирани по смисъла на Закона за кредитните 
институции.

3.1. Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност;
3.2. Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата 

кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor‘s, Fitch, Moody4 s 
или БАКР -  Агенция за кредитен рейтинг;

3.3. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти;
3.4. Да притежават платформа за интернет банкиране;
3.5. Да притежават банков клон или офис, намиращ се в гр.Бургас.

4. Показатели, относителна тежест и методика за определяне на 
комплексната оценка:

http://www.sbr-bmb.bg


Критерий за оценка на офертите -  „икономически най-изгодната оферта“.

Методиката и критериите за оценка са съобразени с Постановление № 127 на 
Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда на 
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 
капитала, приет с Постановление № 112 на министерския съвет от 2003 г., като 
оценката на участниците които правят предложенията се извършва по неколичествени 
и количествени показатели.

1 .НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: максимална оценка и тежест при изчисляване на 
комплексната оценка 40 т.
2.КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: обща относителна тежест в крайната оценка в размер 
на 60 т.

1 .НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: (Кн) максимална оценка при
комплексната оценка 40 т.:

1.1. Надеждност на платформа за интернет банкиране е достъп чрез 
Квалифициран електронен подпис /КЕП/ и предвидени механизми за защита на 
информацията - (Кн1). При интернет банкиране с КЕП в комбинация с налични 
минимум 8 (осем) предвидени механизми за защита на информацията при електронно 
банкиране ще се получава максимума, предвидени за този критерий точки - 5 т., при 
интернет банкиране с КЕП и налични по-малко от 8 (осем) предвидени механизми за 
защита на информацията - 3 т., при интернет банкиране с друг достъп - От.

1.2. Възможност за електронно банково извлечение (Кн2) - максимална оценка 2 т. за 
останалите - 1 т.

1.3. Развита клонова мрежа на територията на Бургаска област (КнЗ) - Кандидатът с 
най-много офиси на територията на Бургаска област получава максимална оценка -  5 т., 
втора позиция - 4 т., трета позиция - 3 т., четвърта позиция - 2 т., всички останали - 1 т.

1.4. Наличие на развита ATM мрежа на територията на Бургаска област (Кн4) - 
Кандидът с най-много банкомати в Бургаска област получава максимална оценка -  5 т., 
втора позиция - 4 т., трета позиция - 3 т., четвърта позиция - 2 т., останалите - 1 т.

1.5. Наличие на ATM устройство в сградата на „СБР-БМБ” ЕАД или в диаметър 
на 100 (сто) метра от нея, или възможност за поставянето му в срок от 30 работни 
дни от сключване на договора (Кн5) - 4 т., за останалите - 1 т.

1.6. Кредитен рейтинг на кандидата (Кнб) - Доказва се с представянето на заверено 
копие от сертификат за кредитен рейтинг или друг официален документ, доказващ 
присъдения актуален кредитен рейтинг. Оценката на кандидатите се извършва, 
съгласно таблицата по-долу:

Характеристика на съответния 
реитинг

Дългосрочен рейтинг

ТочкиS&P Fitch Moody's BCRA

Най-висока сигурност ААА ААА Ааа ААА 5



Изключително ниска степен на риск

АА+ АА+ Аа1 АА+

АА АА Аа2 АА

АА- АА- АаЗ АА-

Има известна уязвимост по отношение 
на неблагоприятни промени в 
икономическия климат

А+ А+ А1 А+

А А А2 А

А- А- АЗ А-

Адекватна способност за покриване на 
задълженията, по-висока откритост за 
неблагоприятни промени в средата

ВВВ+ ВВВ+ Baal ВВВ+

ввв ввв Ваа2 ввв

ввв- ввв- ВааЗ ввв-

Значителна степен на сигурност, 
откритост за неблагоприятни промени в 
икономическите и финансовите условия

ВВ+ ВВ+ Ва1 ВВ+

вв вв Ва2 вв

2

вв- вв~ ВаЗ вв-

Понастоящем задълженията могат да се 
обслужват, но съществува значителна 
несигурност

в+ в+ В1 в+

в в В2 в

в- в- ВЗ в-

Значими рискове ССС+ ссс Caal

с

0

Висок риск ссс сс Саа2

Много висок риск ссс- с СааЗ

Вероятно необслужване на 
задълженията

сс DDD Са

D
Почти сигурно бъдещо необслужване на 
задълженията; Фактически фалит

сс DD С

с D С

1.7. Наличие на допълнителни услуги по картови сметки на служителите (Кн7)

1.7.1. възможност за овърдрафт по картова сметка до 5 нетни работни заплати (Кн7.1.) 
- 3 т., за по-малък размер - 1 т.

1.7.2. възможност за безконтактни разплащания с дебитни карти (Кн7.2.) - 3 т., за 
останалите - 1 т.

Кн7= Кн7.1.+ Кн7.2.



1.8. Опит на кандидата по отношение на изплащането на трудовите възнаграждения 
(Кн8) - за кандидати с опит в обслужването на „СБР-БМБ” ЕАД Бургас за последните 5 
години (Кн9) - 4 т„ за кандидати без опит в обслужването на трудовите възнаграждения 
на „СБР-БМБ” ЕАД - 1 т.

1.9. Срок за обслужване на плащанията - за най-кратък срок - максимална оценка 4 т„ 
за останалите - 2 т.

Кн = Кн1 + Кн2 + КнЗ+ Кн4 +Кн5+ Кн6+ Кн7+ Кн8+ Кн9= макс. 40 т.

2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: (Кк) максимална оценка при
комплексната оценка 60 т.:

2.1. Лихва по разплащателни сметки в лева на „СБР-БМБ” ЕАД (Кк1) За най -  
висок предложен годишен лихвен процент - 4 т, втора позиция -  3 т„ трета позиция -  2 
т„ четвърта -  1 т„ всички останали по 0 т.
2.2. Лихва по депозитни сметки в лева на „СБР-БМБ” ЕАД (Кк2) За най -  висок 
предложен годишен лихвен процент - 4 т, втора позиция -  3 т„ трета позиция -  2 т„ 
всички останали по 1 т.
2.3. Преференциална лихва за овърдрафт по картова сметка (КкЗ) - за най-ниският 
предложен годишен лихвен процент - 6 т„ втора позиция -  5 т„ трета позиция -  2 т„ 
всички останали -  От.
2.4. Такси при различни разплащания в лева от сметка на „СБР-БМБ” ЕАД (Кк4)

2.4.1. междубанков превод на гише БИСЕРА (Кмпг) - Кандидата предложил най- 
ниска такса за един брой платежно нареждане ще получи - 4 т„ втора позиция -  3 т„ 
трета позиция -  2 т„ всички останали - 1т.
2.4.2. вътрешнобанков превод на гише (Квпг) - Кандидата предложил най- ниска 
такса за един брой платежно нареждане ще получи - 6 т„ втора позиция - 4 т„ трета 
позиция -  3 т„ четвърта позиция - 2 т„ всички останали - 1т.
2.4.3. междубанков превод интернет банкиране БИСЕРА (Кмпи) - Кандидата 
предложил най- ниска такса за един брой платежно нареждане ще получи - 4 т„ втора 
позиция -  3 т„ трета позиция - 2 т„ всяка следваща - 1 т.
2.4.4. вътрешнобанков превод интернет банкиране (Квпи) - Кандидата предложил 
най- ниска такса за един брой платежно нареждане ще получи -  4 т„ втора позиция -  3 
т„ трета позиция - 3 т„ всяка следваща - 1 т.

Кк4= Кмпг+Квпг+Кмпи+Квпи

2.5. Такси и комисиони за касови операции в лева (Кк5)
2.5.1. вноска на каса (Квк) - Кандидата предложил най- ниска такса/комисиона за 
вноска ще получи - 6 т„ втора позиция -  4 т„ трета позиция - 3, четвърта позиция - 2 т„ 
всяка следваща - 1т.
2.5.2. теглене на каса (Ктк) - Кандидата предложил най- ниска такса/комисиона за 
теглене ще получи - 5 т„ втора позиция -  2 т„ всяка следваща - 1 т.

Кк5= Квк+Ктк

2.6. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка в лева на „СБР-БМБ”
ЕАД (Ккб) Кандидата предложил най- ниска месечна такса ще получи - 7 т„ втора 
позиция - 5 т„ трета позиция -  3 т., всички останали - 1т.



2.7. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на „СБР-БМБ” 
ЕАД на гише и през интернет банкиране (Кк7)
2.7.1. вътрешнобанков превод (Квб) - Кандидата предложил най - ниска такса за 
всеки единичен превод ще получи - 6 т., втора позиция -  4 т., трета позиция - 3 т., 
четвърта позиция - 2 т., всяка следваща - 1 т.
2.7.2. междубанков превод БИСЕРА (Кмб) - Кандидата предложил най- ниска такса 
за всеки единичен превод ще получи - 4 т., втора позиция -  2 т., трета позиция - 1 т., 
всяка следваща - 1 т.

Кк7= Квб+Кмб

Кк = Кк1 + Кк2 + КкЗ+ Кк4+ Кк5+ Кк6+ Кк7=макс. 60 т. 

Комплексната оценка на всеки кандидат се определя по формулата: К = Кн+Кк

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по 
количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените 
критерии на две или повече оферти са равни, то се сравняват оценките по показатели, 
носещи най-голям брой точки и се избира офертата с по-благоприятна стойност по тези 
показатели. Ако и по тези показатели не би могло да се определи икономически най- 
изгодна оферта, се провежда публичен жребий по реда на Закона за обществените 
поръчки.

5. Срок и валидност на предложенията -  не по-малък от 60 календарни дни от 
изтичане на срока за подаване на предложенията.

6. Подаване на офертите: При изготвяне и подаване на офертата всеки поканен 
участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията 
на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението, кандидатът 
в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. 
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва 
предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция, телефон, е- 
mail адрес за връзка), който се подава лично от участника или негов представител в 
деловодството на “СБР-БМБ” ЕАД гр. Бургас, до 5 /пет/ работни дни от публикуване 
на повторната покана до 16.00 часа на всеки работен ден, като офертите следва да 
съдържат:

ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:

- Заявление за участие в процедурата -  в свободен текст.

ЕИК участника;
- Заверено от участника копие на лиценз за извършване на банкова дейност, 

издаден от БНБ;
- Техническо предложение, включващо данни необходими за оценка на 

предложението по не количествените критерии за оценка, както и срок на валидност 
на предложението
Забележка: при условие, че предложението се подава от пълномощник, към 
документите в плик „А” следва да бъде представено заверено копие от пълномощно, 
по силата на което лицето е надлежно упълномощено да представлява банковата 
институция в процедури по избор на финансови институции.



ПЛИК “Б ” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:

• Финансово предложение в процедурата, включващо данни необходими за 
оценка на предложението по количествените критерии за оценка, както и срок на 
валидност на предложението.

Поканата е достьпна на електронната страница на „Специализирана болница за рехабилитация 
-  Бургаски минерални бани” ЕАД Бургас www.sbr-bmb.bg и електронната страница на 
Министерството на здравеопазването www.mh.govemment.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

http://www.sbr-bmb.bg
http://www.mh.govemment.bg

