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„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

БЛАГОЕВГРАД „ АД 
гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29 

 
 

 
УТВЪРДЕНА  

СЪС ЗАПОВЕД № 2/03.01.2018г. на  

ИЗП.ДИРЕКТОР НА „МНОГОПРОФИЛНА  

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –БЛАГОЕВГАД” АД  

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ 
 

 

П О К А Н А 
 

ДО ……………………………………………… 

 

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закон за обществените поръчки, във връзка с 

Приложение №3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп., ДВ 

бр.64/2017г.) и Заповед № 2/03.01.2018 год., Изпълнителния директор на „МБАЛ-

Благоевград “ АД, град Благоевград, открива процедура, чрез директно възлагане за избор на 

изпълнител за 
 

       „КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА „МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД” АД“ 
 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД” АД -  
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП - представляващите лечебните заведения – търговски 

дружества по чл. 36 – 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или 

общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския 

бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

 

 Контакти с възложителя: гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, тел. 073/ 8292/337;  

073/ 82 92 /329/;  факс: 073 88 41 29, www.mbalblagoevgrad.com, e-mail: mbal_law@abv.bg  
Профил на купувача: www.mbalblagoevgrad.com/нови . 

 

Правно основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на 

обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП. 

  

  II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

2.1.Обект: на настоящата поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

2.2 Предмет: „Комплексно банково обслужване на „МБАЛ-Благоевград” АД” 

2.3 Мотиви за избор на процедурата: След направена справка в счетоводството 

на дружеството за изразходвани от „МБАЛ - Благоевград” АД гр. Благоевград, 

средства по обслужване на банкови сметки и овърдрафт, за период от 1 финансова 

година, се установи, че разходите за банкови такси са 1 407 лв. /хиляда 

четиристотин и седем лева/, а разходите за такси и платени лихви по усвоен 

овърдрафт, включително вписване на особен залог  са 5 400 лв./пет хиляди и 

четиристотин лева/. 
     За една година прогнозната стойност за финансови услуги, включващи 

извършване на всички банкови операции свързани с дейността на дружеството е 6 

807 лв./шест хиляди осемстотин и седем лева/ . 
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     Прогнозната стойност за 3 /три/ години за финансови услуги, включващи извършване 

на всички банкови операции свързани с дейността на дружеството е 20 421 лв./двадесет 

хиляди четиристотин двадесет и един лева/. 

  Тези стойности дават възможност на Възложителя да приложи условията и 

реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП - чрез директно възлагане. 

     2.4.Стойност на поръчката  

     Стойността на поръчката се определя в лева и се предлага от участника в Офертата му.  

     В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение 

на поръчката в описания вид и обхват. 

         Общата прогнозна стойност на предмета на поръчката е 20 421 лв./двадесет хиляди 

четиристотин двадесет и един лева/.  

      2.6. Разходи за поръчката 

     Разходите за изработването на офертите са за сметка на поканените участници. 

     Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват, каквито и да било 

претенции за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите 

им. 

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Условия и технически изисквания за изпълнение. 

    Участници в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните 

институции /ЗКИ/. 

1.1 Да притежават разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност; 

 Това обстоятелство се доказва с представянето разрешение/лиценз за извършване 

на банкова дейност – заверено от участника копие; 

1.2 Да притежават валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на 

офертата кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, 

Moody’s, Българска агенция за кредитен рейтинг и други.  

Това обстоятелство се доказва с представянето на Документ, удостоверяващ 

валиден кредитен рейтинг - заверено от участника копие; 

1.3 Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти; 

1.4 Да притежават платформа за интернет банкиране; 

1.5 Да притежават банкови клонове или офиси, находящи се в гр. Благоевград.  

Това обстоятелство се доказва с деклариране в Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката – Приложение №4. 
2. Обхват на поръчката и технически изисквания към изпълнението: 

  Предложените финансови услуги са платежни и свързани услуги – откриване, 
поддържане и обслужване на разплащателни, депозитни и други банкови сметки, касови 
операции, парични преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на „МБАЛ-
Благоевград“ АД, предоставяне на информация за състоянието на сметките, салда и 
обороти по тях, включително и чрез достъп по електронен път, интернет банкиране по 
разплащателни сметки с дебитни карти; откриване и поддържане на кредитна линия 
/овърдрафт/ до 500 000 лв. 

3. Място и срок за изпълнение на поръчката - гр. Благоевград, ул. „Славянска” №60, за 

«МБАЛ - Благоевград» АД.  

4.       Срока за изпълнение на поръчката: Комплексно банково обслужване на  

„МБАЛ Благоевград” АД, ще е за срок от 3 /три/ календарни години.  
 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА.  

1. Офертата се изготвя в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана 

информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в 

обявата е основание за неговото отстраняване. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта.  

3. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.  
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 Офертата следва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или 

от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или чрез куриерска служба, който се надписва по следния начин: 

 

О Ф Е Р Т А 

ДО 

„МБАЛ -БЛАГОЕВГРАД” АД 

ул. „Славянска” № 60, деловодство, 514 кабинет 

 гр. Благоевград 

 

За участие в процедура по избор на изпълнител за: 

„КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД” 
 

/име на участника,адрес за кореспонденция, лице за контакт;тел./факс/ел.адрес/ 

..................................................................................................................................... 

 

       Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви 

фирмени печати и знаци. 

           Участникът, ако изпраща офертата си пощата, то той следва да я изпрати така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка.  

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

“заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващия участника е записал: “Вярно с оригинала”, поставил е 

собственоръчен подпис под заверката и свеж печат.  

Офертите се подават на адрес: гр. Благоевград, ул. «Славянска» №60, в срок до 

16:00 часа на 30.01.2018г.  

           10. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат получавани, 

разглеждани и оценявани 31.01.2018г. в 10:00 часа от длъжностни лица, определени от 

Възложителя със заповед. Същите следва да съставят протокол от работата си, който да 

представят ва Възложителя за одобрение.  

 

 V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

          1.Съдържание на офертата – описват се документите съдържащи се в офертата – 

образец №1; 

         2. Представяне на участника, включващо: посочване на единен идентификационен код 

по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на 

процедурата – образец №2; 

         3. Доказателства за техническите и професионални способности на участника, които 

задължително включват:  

   3.1. Представяне на разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност – заверено от 

участника копие; 

         3.2. Представяне на Документ, удостоверяващ валиден кредитен рейтинг - заверено от 

участника копие; 

3.Техническо предложение, съдържащо: 

3.1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя /Образец №4/; 



4. Ценово предложение – по образец №5, следва да съдържа ценово предложение  /по 

образец/  на хартиен носител, подписано от закония представител и подпечатано от 

участника.  

5. Декларация за приемане условията на проекта на договора – образец №3. 
 

VІ. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

Икономически най-изгодна оферта. Определя се въз основа на комплексна оценка на 

офертата  въз основа на два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани 

относителни тегла. 

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ  КРИТЕРИИ: /НК/ - относителна тежест  в размер на 40 на 

сто; 

 

1.1. Надеждност на платформа за интернет банкиране (Кн1) - тежест 5%. Наличието на 

на 4 /четири/ и повече предвидени защитни механизми на платформата за интернет 

банкиране получава максимума, предвидени за този критерий точки - 5т. Наличието на по-

малък брой предвидени защитни механизми на платформата за интернет банкиране ще 

получи 0 т. Оферта на участник, който не е предложил нито един защитен механизъм, няма 

да бъде разглеждана.  

1.2. Срок за обслужване на плащанията (Кн2) - тежест 10%. Кандидатът с предложен най-

кратък срок за обслужване на плащанията (посочен в цели часове) получава максимума, 

предвидени за този критерий точки - 10т., а останалите - 5т. 

1.3. Развита клонова мрежа (Кн3) - тежест 5%. Кандидатът с най-много поделения на 

територията на гр. Благоевград получава максимална оценка - 5т., а останалите - 3т. / до 1 бр. 

– 3 т.; 2 или повече – 5т. 

1.4. Опит в обслужването на лечебни заведения (Кн4)  – тежест 10%. Кандидатите с опит в 

обслужването на лечебни заведения,  получават 10 точки, а останалите 0 точки; / над 1 ЛЗ – 

10т.; не обслужвали ЛЗ – 0т./ 

1.5. Други предложения от полза за МБАЛ Благоевград (Кн5)  – тежест 10%. Кандидатът 

предоставил, най-добри допълнителни предложения получава 10 точки, следващия получава 

5 точки, а всички останали 0 точки. 

 

 Обща комплексна оценка по неколичествен критерии се изчислява по следната 

формула: Кн = Кн1+ Кн2+ Кн3+ Кн4+Кн5 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ  КРИТЕРИИ:/Кк/   относителна тежест  в размер на 60 на сто; 

 

2.1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка (Кк1) – тежест 5%. – 

Кандидата предложил  най- ниска месечна такса ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всички 

останали  - 1т. 

2.2. Такси и комисиони за касови операции (Кк2) тежест 5% - Кандидатът, предложил 

най-ниска цена, ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всички останали - 1т. 

2.3. Такси за преводи от сметка на „МБАЛ-Благоевград“ АД (Кк3)  – тежест 30%. 

2.3.1Такса междубанков превод /Кмп/ 

2.3.1.1 Междубанков превод в лв. по БИСЕРА /КмпБ/ - Кандидатът, предложил най-ниска 

такса за един брой платежно нареждане, ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всяка следваща 

- 1т.  

2.3.1.2 Междубанков превод в лв. по РИНГС /КмпР/ - Кандидатът, предложил най-ниска 

такса за един брой платежно нареждане, ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всяка следваща 

- 1т.  

   Кмп=КмпБ+КмпР 

2.3.2. вътрешнобанков превод в лв./Квп/ - Кандидатът, предложил най-ниска такса за един 

брой платежно нареждане, ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всяка следваща - 1т. 

2.3.3. Такса междубанков превод интернет банкиране /Кмпи/ 
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2.3.3.1 Междубанков превод интернет банкиране в лв. по БИСЕРА /КмпиБ/ - 

Кандидатът, предложил най-ниска такса за един брой платежно нареждане, ще получи - 5т., 

втора позиция - 3т., всяка следваща -1т.  

2.3.3.2 Междубанков превод интернет банкиране в лв. по РИНГС /КмпиР/ - Кандидатът, 

предложил най-ниска такса за един брой платежно нареждане, ще получи - 5т., втора 

позиция - 3т., всяка следваща -1т. 

 

   Кмпи=КмпиБ+КмпиР 

2.3.4. вътрешнобанков превод интернет банкиране в лв. /Квпи/ – Кандидатът, предложил 

най-ниска такса за един брой платежно нареждане, ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всяка 

следваща -1т. 

   Кк3= Кмп+Квп+Кмпи+Квпи 

2.4. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на „МБАЛ-

Благоевград“ АД (Кк4) – тежест 12%. 

2.4.1. вътрешнобанков превод в лв./Квп1/ - Кандидатът, предложил най-ниска цена, ще 

получи - 10т., втора позиция - 5т., всяка следваща -1т. 

2.4.2. междубанков превод в лв./Кмп1/ - Кандидатът, предложил най-ниска такса за един 

брой платежно нареждане, ще получи - 2т., втора позиция - 1т., всяка следваща - 0т. 

 

             Кк4=Квп1+Кмп1 

2.5. Лихва по разплащателна сметка в лева (Кк5) – тежест 3%. Кандидатът, предложил 

най-висок лихвен процент, ще получи - 5т, втора позиция - 4т., трета - 3т., четвърта - 2т., 

всяка следваща - 1т. 

2.6 Най-нисък годишен лихвен процент по кредитна линия до 500 000 лв./Глпкл6/- 
тежест 5%. – Кандидата предложил  най- нисък годишен лихвен процент по кредитна линия 

ще получи - 5т., втора позиция - 3т., всички останали  - 1т. 

 

В предложените проценти по кредитната линия, следва да бъдат включени всички 

разходи, комисионни, такси и други, свързани с откриване и обслужване на кредитната 

линия. 

Посочването на нулеви проценти води до отстраняване на участника, т.е. не 

могат да се посочват стойности по-малки от 0,01%. 

 

Обща комплексна оценка по количествен критерии се изчислява по следната формула:     

Кк = Кк1+ Кк2+ Кк3+ Кк4+ Кк5+Глпкл6 

 

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

 

VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на 

информация може да се извърши чрез: електронна поща, като съобщението, се подписва с 

електронен подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, или по факс. 

 

 

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 

 

 

 

 


