„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД
София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6
Тел: 02 807 62 99, Факс 02 872 06 51, www.sbaloncology.bg

ПОКАНА
„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ОНКОЛОГИЯ” ЕАД на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл. 13 б, ал. 1 от Правилника за
реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
капитала във връзка с ПМС № 127 на МС от 27.05.2013 година и Правилата за избор на
изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции
ОТПРАВЯ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА
до всички заинтересовани кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните
институции на Република България да представят оферта за комплексно банково
обслужване за срок от 2 (две) календарни години.
1.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА УСЛУГАТА

1.1.
Предмет на настоящата процедура по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП е
комплексно банково обслужване на „Университетска специализирана болница за
активно лечение по онкология” ЕАД („УСБАЛО” ЕАД), което включва услуги по
обслужване и управление на разплащателни сметки, междубанкови и вътрешнобанкови
преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на „УСБАЛО” ЕАД,
инкасиране на средства и други банкови операции, свързани с дейността на лечебното
заведение. Процедурата е в изпълнение на изискванията на Постановление № 127/
27.05.2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
2.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1.
Финансовата институция да е регистрирана и притежава лиценз /съгласно чл. 15 от
„Наредба №2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от
Българска народна банка по Закона за кредитните институции/, издаден от БНБ за
извършване на банкова дейност– доказва се със заверено копие на разрешение/лиценз;
2.2.
Да не е обявена в несъстоятелност – доказва се със заверено копие на актуално
състояние или Декларация по чл.23 от ЗТР за ЕИК;
2.3.
Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата
кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s
или Българска агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „ВВ”, присъдена от
рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или БАКР - Българска агенция за кредитен
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рейтинг, или „Ва2”, присъдена от Moody’s. Изискването се доказва със заверено от
участника копие на документ, който го удостоверява.
2.4. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти – изискването се доказва
с декларация в свободен текст.
3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

3.1. За участие в обявената покана участниците трябва да представят оферта всеки
работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в Деловодството на „Университетска
специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София, ул.
„Пловдивско поле“ № 6, ет. 6, в срок до десет работни дни от публикуването на
настоящата покана на сайта на Министерство на здравеопазването;
3.2. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта;
3.3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът
посочва:
 име на участника;
 адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;
 текст: „За участие в избор на изпълнител за комплексно банково обслужване за срок
от 2 (две) календарни години на „Университетска специализирана болница за
активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София”.
3.4. Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок за
подаване на оферти. През този срок всеки участник е обвързан с условията на
представената от него оферта;
3.5. Ценовата оферта се попълва на хартиен носител, съгласно образеца в Приложение
№1 – Оферта на Изпълнителя;
3.6. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло, и/или ценова оферта с променено
съдържание, и/или участник, депозирал непълното предложение, ще бъдат отстранени от
участие в процедурата;
3.7. Оферираните такси следва да са конкретни и не следва да съдържат условия;
3.8. Всички оферирани стойности в ценовото предложение следва да са в число, с
точност до втория знак след десетичната запетая и в съответната мерна единица, посочена
в образеца Приложение № 1.
При представяне на индикативни стойности или такива с условия, както и при
предложени стойности в различни мерни единици от тези в образеца, на участникът ще
бъдат присъдени 0 (нула) точки по съответния показател.
3.9. Оферираните такси и комисиони по разплащателни сметки и касови операции не
могат да бъдат по-високи от посочените в актуалната тарифа на участника, валидна към
датата на крайния срок за подаване на оферти. При офериране на по-високи стойности на
такси и комисиони от посочените в актуалната тарифа на участника, участникът ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
3.10. Всички предоставени към офертата документи следва да са попълнени на
български език, на компютър, без задрасквания и поправки. Предложения, написани на
ръка или със задрасквания и поправки, няма да се разглеждат;
3.11. Оферта, която е представена след изтичане на крайния срок, в незапечатан плик,
или с нарушена цялост не се приемат от възложителя. Тези обстоятелства се отбелязват
във входящия регистър.
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3.12. Всички документи в офертата на участника следва да бъдат разписани от законните
представители на дружеството или от упълномощено лице. Във втория случай следва да
се представи нотариално заверено копие на пълномощно към необходимите документи за
участие.
4.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата трябва да съдържа два отделни запечатани и надписани плика, както следва:
 Плик №1 – « Необходими документи за участие » - в него се поставят
документите, изискани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на
участниците;
 Плик №2 – «Ценово предложение» - съдържа предложението на участника по
количествени /ценово предложение/ и неколичествени показатели. Приложение №
1– оригинал; Към плик № 2 се прилагат следните документи:
 Референции и препоръки от клиенти в сферата на здравеопазването – оригинали
или заверени с гриф „Вярно с оригинала” копия;
 Други финансови и нефинансови предложения от полза на „Университетска
специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София – свободен
текст, в оригинал;
 Информация за сигурността на плащанията чрез интернет банкиране (описание на
услугата, техническите характеристики на интернет банкирането на участника, предлаган
брой платформи на интернет банкиране, предвидени защитни механизми и видове банкови
услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране), информация за срока за
обслужване на плащанията – свободен текст.
5.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;
5.2. Актуално състояние на Дружеството, или документи за регистрация на участника
заверени с гриф „Вярно с оригинала”копия, или Декларация за ЕИК по чл. 23 от ЗТР оригинал;
5.3. Лиценз за извършване на банкова дейност - заверено с гриф „Вярно с оригинала”
копие;
5.4. Документ за присъден дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция за
кредитен рейтинг – заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие.
5.5. Декларация, че участникът ще постави терминално устройство АТМ /банкомат/ на
територията на лечебното заведение, в случай че бъде избран за Изпълнител – свободен текст
в оригинал;
5.6. Декларация за издаване и обслужване на дебитни и кредитни карти – свободен
текст в оригинал;
5.7. Общи условия на финансовата институция;
5.8. Декларация за приемане на условията на рамковия договор – свободен текст в
оригинал;
5.9.
Декларация за валидност на офертата от 60 дни в свободен текст, в оригинал.
5.10. Списък, съдържащ пореден номер, с адресите на клоновете и финансовите
центрове за обслужване на клиенти на гише на територията на Столична община;
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5.11. Други документи, по преценка на участника, за доказване за условията за
допустимост и оценяемите показатели.
Кандидатите за изпълнители трябва да оферират стойности по всички количествени
показатели, посочени в ценовата оферта. В случай, че участник не оферира всички
количествени показатели или не представи всички необходими документи за
участие, се отстранява от участие в процедурата.
6.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е „И
ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.
Методиката и критериите за оценка са съобразени с Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, като
оценката на участниците се извършва по неколичествени и количествени показатели.
Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от
максимално възможни 100 точки, като сбор от оценките по съответните показатели,
съгласно формулата:
КО = 40% х НП + 60% х КП
Тежестта на неколичествените показатели - НП е 40%, а на количествените показатели КП е 60%.
КО = 40% х НП + 60% х КП, където:
КО – комплексна оценка, максималният брой точки за един кандидат е 100 точки.
НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ /НП/
Показател „Неколичествени критерии” се изчислява по следната формула:
НП = НП1+НП2+НП3+ НП4
Всеки един от показателите има определена тежест, която е следната:
НП
НП1
НП2
НП3
НП4

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Сигурност на плащанията чрез интернет банкиране-описание на услугата,
техническите характеристики на интернет банкирането на участника, предлаган
брой платформи на интернет банкиране, предвидени защитни механизми и
видове банкови услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране.
Срок за обслужване на плащанията.
Опит в обслужването на клиенти в сферата на здравеопазването
Други финансови и нефинансови предложения от полза на „УСБАЛО” ЕАД
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

Макс.
точки
50 т.
10 т.
20 т.
20 т.
100 т.

1. Сигурност на плащанията чрез интернет банкиране /НП1/ - описание на услугата,
техническите характеристики на интернет банкирането на участника, предлаган брой
платформи на интернет банкиране, предвидени защитни механизми и видове банкови
„УСБАЛ по онкология“ ЕАД е сертифицирана по ISO 9001:2015 за осъществяване на болнични
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услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране – максимална оценка 50
точки. Оценката по показател НП1 се извършва, както следва:
 Възможност за интернет банкиране – 30 точки
- Три или повече платформи – 30 точки
- Две платформа – 20 точки
- Една платформа – 1 точка
 Надеждност на платформата за интернет банкиране – 20 точки
- Наличие на шест и повече предвидени защитни механизми – 20 точки
- Наличие на пет предвидени защитни механизми – 10 точки
- Наличие на четири предвидени защитни механизми – 5 точки
- Наличие на по-малко от четири защитни механизми – 1 точка
2. Срок за обслужване на плащанията (в минути) /НП2/ - максимална оценка 10
точки. Оценката по показателя НП2 се изчислява по формулата:
НП2 = Омин/Оу х 10, където:
 Омин е най-кратък предложен срок (в минути) за обслужване на плащанията от
участник;
 Оу – срок (в минути), предложен от участника, чието предложение се оценява.
3. Опит в обслужването на клиенти в сферата на здравеопазването – максимална
оценка 20 точки. Оценката по показателя НП3 се изчислява по формулата:
НП3 = Оу/Омакс. х 20, където:
 Оу – брой представени референции и препоръки от участника, чието предложение се
оценява, предоставени от клиенти в сферата на здравеопазването.
 Омакс. – най-голям брой представени референции и препоръки от участник,
предоставени от клиенти в сферата на здравеопазването.
4. Други финансови и нефинансови предложения от полза на „Университетска
специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София – максимална
оценка 20 точки. Оценката по показателя НП4 се изчислява по формулата:
НП4 = Оу/Омакс. х 20, където:
 Оу – брой предложения на участника, чиято оферта се оценява.
 Омакс. – най-голям брой предложения от участник.
 Показател „НП” се изчислява по следната формула:
 НП = НП1 + НП2 + НПЗ + НП4
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ /КП/
Всеки един от показателите има определена тежест, която е следната:

„УСБАЛ по онкология“ ЕАД е сертифицирана по ISO 9001:2015 за осъществяване на болнични
услуги в областта на пред-раковите и раковите заболявания.
5

Макс.
точки/
тегловен
коефициент

КП

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КП1
КП2

Такса откриване на разплащателна сметка
- в лева
- в евро

2
2

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка
КП3
КП4

- в лева
- в евро
Касови операции

2
2

КП5

Такса за теглене на каса от разплащателна сметка в лева - до 10000,00 лв.

5

КП6

Такса за теглене на каса от разплащателна сметка в лева - над 10000,00 лв.

5

КП7

Такса за вноска на каса по разплащателна сметка в лева - до 10000,00 лв.

5

КП8

Такса за вноска на каса по разплащателна сметка в лева - над 10000,00 лв.

5

КП9
КП10

Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА
- чрез електронен канал
- хартиен носител

4
4

Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС
КП11
КП12

- чрез електронен канал
- хартиен носител
Такса за вътрешнобанков превод в лева

2
2

КП13

5

КП14

- чрез електронен канал
- хартиен носител

КП15

Такса за изходящ валутен превод чрез електронен канал с ТОМ вальор

4

КП16

Такса за входящ валутен превод

2

КП17

Такса месечно обслужване за интернет банкиране
Такса при масови плащания за трудови възнаграждения чрез
електронен канал и на хартиен носител

2

КП18

Вътрешнобанков

4

КП19

Междубанков
Годишен лихвен процент по разплащателна сметка на лечебното
заведение в лева

3

КП21

Месечна такса за обслужване на дебитна карта /за служителите/

2

КП22

Такса за теглене от собствен банкомат /за служителите/

2

КП23

Такса за теглене от чужд банкомат /за служителите/

2

КП20

5

5
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КП24

Такса за инкасиране на постъпленията на лечебното заведение /за едно
посещение/

2

КП25

Месечна такса за ползване на 1 бр. ПОС – терминал, вкл. за SIM карта

2

Комисиони за обслужване на плащания чрез ПОС - терминал
КП26

- за карта Maestro с логото на БОРИКА

4

КП27

- за карти MasterCard, VISA, Visa Electron, издадени от банки в България

4

КП28

- за карти MasterCard, VISA, Visa Electron, издадени от банки в чужбина

4

Лихвен процент по депозит
КП29

Месечен депозит в лева

2

КП30

Шестмесечен депозит в лева

2

КП31

Едногодишен депозит в лева

2

КП32

Годишен лихвен процент по депозит в евро

2

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

100 точки

Всички показатели от КП1 до КП32 се посочват в цифри, като предложенията по КП
ще се оценяват, както следва:
 Когато по-изгодната за „УСБАЛО” ЕАД оферта е по-ниската /например при „Такса
откриване на разплащателна сметка”/, съотношението e между предложената най-ниска
стойност от участник в процедурата към предложената стойност от оценявания участник,
умножено с тегловен коефициент за съответния показател, съгласно таблицата по-горе;
Такса кандидата min.
Показател „такса” = --------------------------------

х относителна тежест на съответния показател

Такса кандидата
 Когато по-изгодната за „УСБАЛО” ЕАД оферта е по-високата /например при
„Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в лева на „УСБАЛО” ЕАД/,
съотношението e между стойността, предложена от оценявания участник, към найвисоката предложена стойност от участник, умножено с тегловен коефициент за
съответния показател, съгласно таблицата по-горе.
Лихва кандидата
Показател „лихва” = -------------------------- х относителна тежест на съответния показател
Лихва кандидата max.
„УСБАЛ по онкология“ ЕАД е сертифицирана по ISO 9001:2015 за осъществяване на болнични
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В случай на оферирана нулева стойност по някой от количествените критерии, за целите
на математическото изчисление, същата ще се счита съответно за 0,01 лева или 0,01% (в
зависимост от това дали показателят е в абсолютна стойност или в процентно изражение).
В случай че участник оферира стойност 0,01 лв. или 0,01 % по някои от количествените
критерии и че останалите предложения от офертата му са равни с предложенията на
участник, оферирал нулева стойност по същите количествени критерии, за по-изгодна за
„УСБАЛО“ ЕАД се счита офертата на участника, оферирал нулева стойност.
Показател „КП” се изчислява по следната формула:
КП = КП1 + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КП10 +КП11 +КП12
+ КП13 + КП14 +КП15+ КП16 +КП17 + КП18 +КП19 +КП20 +КП21 +КП22 +КП23 +
КП24 +КП25 +КП26 +КП27 +КП28 +КП29 +КП30 +КП31 +КП32

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Възложителят ще сключи рамков договор с първите пет участника, във връзка със
спазване на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от
кредитни или финансови институции, съгласно Приложение № 3 към чл. 13б от
Правилник за реда за упражняване правата на държавата с държавно участие в капитала
(ПРУПДТДДУК).
В случай, че до изтичане на настоящите рамкови договори не бъдат сключени
нови договори със същия предмет, рамковите договори продължават действието си
до сключване на нови, но не повече от 12 месеца, след отправяне на Уведомително
писмо от Възложителя до Изпълнителя за удължаване срока на договорите.
Удължаването на срока на договорите може да се иззвърши само преди
изтичане на срока на действие на настоящите рамкови договори.
Документацията за настоящата поръчка за „ Избор на изпълнител за
комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години на
„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД,
гр. София ще бъде публикувана на интернет страницата на лечебното заведение и на
сайта на Министерството на здравеопазването.

Лица за контакт от страна на Възложителя:
Димитрина Христова – Главен счетоводител на „УСБАЛО” ЕАД 02 /8 076 105
„УСБАЛ по онкология“ ЕАД е сертифицирана по ISO 9001:2015 за осъществяване на болнични
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Приложение:
1. Ценова оферта ( Приложение 1)
2. Проект на рамков договор (Приложение 2)

Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ
Изпълнителен директор на „УСБАЛ по онкология” ЕАД

Съгласували:
Д. Христова:
Главен счетоводител..................................
Петър Тонев:
финансов контрольор….................................
Росица Христова:
икономист, отдел “ПОП“…......................................
Теодора Господинова- счетоводител, отдел “ФСО“......................
Изготвил:
Айсел Юсеин:
Юрисконсулт, отдел „ ПОП“.....................
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