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І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
 
1. Предназначение на документацията за участие. 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

участниците да се запознаят с предмета на поръчката и изискванията за участие. 

Конкурса се провежда на основание чл.13б от Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн., ДВ, бр. 49 

от 04.06.2013 год.) и цели избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитна или финансова институция за нуждите на «СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СОФИЯ 

ОБЛАСТ » ЕООД /СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ  ЕООД /– гр.София, с което да се постигне 

повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на« СБАЛПФЗ 

СОФИЯ ОБЛАСТ» ЕООД – гр.София съобразно правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по Приложение №3 към чл.13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 

участие в капитала. 

 

2. Предмет на конкурса 

Предметът на конкурса е избор на кредитна институция за извършване на комплексно 

банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на « СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ  

» ЕООД – гр.София като следните неизчерпателно изброени такива: 

 свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да 

бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 

 платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, 

инкасо и др.; 

 финансиране - оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др. 

 

3.    Срок и място за изпълнение. 

3.1. Срок на изпълнение: 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. 

3.2. Място на изпълнение: банков клон или офис, находящ се на територията на гр.София. 

 

4. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта за изпълнение на 

услугите, предмет на поръчката. 

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 2003г., като оценката на участниците които 

правят предложенията се извършва по неколичествени и количествени показатели. 

 

 

4.1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна 

оценка - 40 точки: 

4.1.1. Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране - К1 – с 

максимална тежест 5 точки 

- при наличие на алтернативна (една или повече) платформа – 5 точки; 

- без алтернативна платформа – 0 точки. 

 

4.1.2. Срок за обслужване на плащанията - К2 - с максимална тежест – 10 точки. 

Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите 

получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва: 
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Преводи в BGN 

Носител Платежна 

система 

Срок на 

депозиране/ 

приемане на 

нареждането 

 

Дата 

на 

изпълнение 

 

Дeбитен вальор 

(за сметката на 

наредителя) 

 

Кредитен 

вальор 

(за сметката на 

получателя) 

 

Електронен 

 

Бисера до 15.00 часа 

 

Същият 

работен 

ден 

 

Същият 

работен ден 

 

Същият 

работен ден 

 

Рингс до 15.00 часа 

 

Същият 

работен 

ден 

 

Същият 

работен ден 

 

Същият 

работен ден 

 

Вътрешно

банкови 

до 18.00 часа 

 

Същият 

работен 

ден 

Същият 

работен ден 

 

Същият 

работен ден 

 

Бисера/ 

Рингс 

 

от 15.01 до 

18.00 часа 

 

 

Същият 

работен 

ден 

 

Същият 

работен ден 

 

Следващият 

работен ден 

 

 

 

4.1.3. Развитие на клонова мрежа - К3 - с максимална тежест - 10 точки. 

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 10 точки. Останалите участници 

се оценяват по формулата К3 = 10 х (Мi/Ммах), където Ммах е най-големия брой клонове или 

офиси за обслужване на територията на град София, посочен от участник, а Мi е броя клонове 

или офиси за обслужване на територията на град София, посочен от конкретния участник. 

 

4.1.4. Рейтинг на участника – валиден (присъден и неоттеглен) - К4 - с максимална 

тежест -10 точки. 

Максималния брой точки ще получи участникът, доказал най-висок кредитен рейтинг. 

Участник с втори по величина рейтинг получава 8 точки., участник с трети по величина 

рейтинг получава 6 точки, участник с четвърти по величина рейтинг получава 4 точки и всички 

останали получават 1 точка. 

 

4.1.5. Наличие на АТМ устройство на територията на гр. София – К5 - с 

максимална тежест - 5 точки. 

- наличие на поне едно устройство – 5 точки; 

- без устройство – 0 точки. 

 

Сборът на оценките по показателите от К1 до К5 формира обща оценка по 

неколичествените критерии (К некол), както следва: 

 

К некол = К1+К2+К3+К4+К5 

 

4.2. Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна 

оценка - 60 точки: 

 

4.2.1. Обща Прогнозна годишна стойност в лева - К6 - с максимална тежест - 50 

точки 

 



5 
 

   

                               
                                

                                                   
                                     

      

 

4.2.2. Годишен номинален лихвен процент по разплащателни сметки в BGN - К7 – 

с максимална тежест - 10 точки. 

Участникът с най-голям лихвен процент по разплащателни сметки в BGN се оценява с 

10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К7 = 10 х (Лi/Лмах), където Лмах е 

най-големия лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от 

конкретния участник. 

 

Сборът на оценките по показателите К6 и К7 формира обща оценка по 

количествените критерии (К кол), както следва: 

 

К кол = К6+К7 

 

4.3. Крайната комплексна оценка се образува от сбора на общите оценки по 

неколичествените и количествените критерии, както следва: 

 

Ккомпл = К некол + К кол 

 

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 сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (К6) и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло 

да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий. 

 

5. Изисквания към участниците: 

5.1. Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност; 

5.2. 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 „В”, присъдена от 

рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или 

„В2”, присъдена от Moody’s. 

5.3. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти; 

5.4. Да притежават платформа за интернет банкиране; 

5.5. Да притежават банков клон или офис, находящ се в гр.София. 

 

6. Форма и съдържание на офертата 

 

Документи за подбор 

 

1. Представяне на участника – Образец №1. 

2. Разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност (заверено от участника 

копие). 

Ако участникът е банка със седалище в Република България се представя издаден от 

БНБ в полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност. 

Ако участникът е банка със седалище в трета държава, която е получила разрешение от 

БНБ да извършва банкова дейност в Република България чрез клон, се представя издаден от 

БНБ в полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност в Република България 

чрез клон. 

Ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от 

компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на 
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територията на Република България, се представя издаденото в полза на този участник 

разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка и 

писмени документи за изпълнение на процедурата по чл. 21 от Закона за кредитните 

институции, а именно уведомлението до 

БНБ от компетентните органи на изпращащата държава относно намерението на съответната 

банка да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, ако са изтекли 

повече от два месеца от постъпването му в БНБ или съобщението на БНБ, че банката може да 

започне извършване на дейност на територията на Република България чрез клон или по чл. 22 

от Закона за кредитните институции, а именно уведомлението до БНБ от компетентния орган, 

издал лиценза. Разрешението за 

извършване на банкова дейност, ако е на чужд език, се представя в официален превод на 

български език. Чуждестранни банки от държави членки, получили лиценз за извършване на 

банкова дейност чрез клон в Република България преди влизането в сила на Закона за 

кредитните институции представят издадения от БНБ лиценз. 

 

3. Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден и неоттеглен) 

към датата на подаване на офертата кредитен рейтинг с оценка, не по-ниска от „В”, 

присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за 

кредитен рейтинг, или „В2”, присъдена от Moody’s. 

За определяне на оценките, при която се изпълнява изискването за наличие на кредитен 

рейтинг на участника, ще се използва СКАЛА НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ, както следва: 

 

 

№ по ред 

 

Standard & Poor’s 

 

Fitch 

 

БАКР 

 

Moody's 

 

1 AAA AAA AAA Aaa 

2 2 AA+ AA+ AA+ Aa1 

3 AA AA AA Aa2 

4 AA- AA- AA- Aa3 

5 A+ A+ A+ A1 

6 A A A A2 

7 A- A- A- A3 

8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 

9 BBB BBB BBB Baa2 

10 BBB- BBB- BBB- Baa3 

11 BB+ BB+ BB+ Ba1 

12 BB BB BB Ba2 

13 BB- BB- BB- Ba3 

14 B+ B+ B+ B1 

15 B B B B2 

16 B- B- B- B3 

17 CCC+ CCC CCC+ Caa 

18 … … … … 

19 D D D C 

 

Всички оценки, посочени в таблицата между ред № 1 и ред № 15 включително изпълняват 

изискването за наличие на кредитен рейтинг. Всички оценки, посочени в таблицата под ред № 

15 са по-ниски от изискуемата минимална оценка и не изпълняват изискването за наличие на 

кредитен рейтинг. 

 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.97, ал. 5 от ППЗОП -Образец 

№ 2 

5. Предложение за изпълнение по образец (Образец № 3); 
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Предлагана цена 

1. Ценова оферта – попълнена съгласно Образец №4 

В предложените лихвени проценти по разплащателни и депозитни сметки следва да са 

включени всички съпътстващи разходи, такси, комисионни и други по откриване и обслужване 

на съответния вид сметка. 

Лицето, което прави предложението следва да подаде оферта за всички описани в обекта на 

поръчка платежни и свързани услуги 

 

Други указания : 

1. Всеки участник попълва, подписва и подпечатва всеки лист от офертата и ги 

номерира. 

2. Всички документи се попълват на български език, без задрасквания и поправки 

3. Ценовата оферта се попълва съгласно приложения в документацията образец, без 

задрасквания и поправки. 

4. Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта. 

 

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от 

изрично упълномощено от него лице. 

 

6. Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни от крайния срок за представяне 

на оферти. 

 

7. Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 17.04.2019г., 15:00 часа в 

деловодството на « СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ» ЕООД – с адрес: 

 гр. София 1202, бул. «Сливница» 309 

 

8. Офертата следва да се представи в непрозрачен запечатан плик от участника 

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

обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, името на 

участника и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Подадените оферти се вписват в дневника на предприятието по реда на тяхното 

постъпване, като върху плика се отбелязват входящ номер при получаването им в 

деловодството. Деловодителят няма да приема и ще връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или 

скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в дневника. 

 

Документация за участие и допълнителна информация може да се получи от:  

 - официалната интернет страница на « СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ » ЕООД, сектор 

Профил на купувача: www.belodrobnabolnicasofia.com 

 - Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за 

избор на финансова институция  

 Допълнителна информация може да получите на телефон 02/8310301 – Катя Симеонова, 

гл.счетоводител. 

9. Място и дата на отваряне на офертите: Място и дата на отваряне на офертите: 

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 18.04.2019г. от 14:30 часа в Заседателната зала на 

« СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ» ЕООД гр.София, бул. „Сливница ” No309. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните 

представители на участниците, участващи в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Упълномощаването трябва да е изрично и пълномощното или негово заверено копие се оставя 

на комисията. 

http://www.belodrobnabolnicasofia.com/
http://www.mh.government.bg/
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10. Разглеждане на офертите: 

На основание „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала / в сила от 02.09.2011 г., доп., бр. 49 

от 04.06.2013 г/“Приложение №3 към чл.13б т.4.6.: 

В случай че постъпят 5 или повече оферти, Възложителят назначава комисия, която 

разглежда постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване. Комисията извършва проверка 

на представените документи съгласно изискванията на Възложителя посочени в настоящата 

документация. Комисията отстранява участник, който не е представил всички задължително 

изискуеми документи и/или не отговаря на изискванията за подбор. Комисията следва в 14 

дневен срок да изготви протокол от своята работа, който да предаде с цялата събрана в хода на 

конкурса документация на Възложителя за изготвяне на решение. Възложителят в срок от 5 

работни дни от датата на приключване на работата на комисията обявява с мотивирано 

решение класирането на участниците и участника определен за изпълнител, както и 

отстранените участници от конкурса и мотивите им за отстраняване. 

В случай, че в обявения срок за представяне на оферти са представени такива от по-

малко от 5 (пет) институции, ще бъде публикувана повторна покана, при същите условия и ред, 

като срока за получаване на оферти е 5 работни дни. След този срок офертите ще бъдат 

разглеждани независимо от техния брой, в това число и подадените в първия обявен срок. 


