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За участие в процедура по реда на Глава 26 от ЗОП е предмет ’’Избор на кредитни 
институции за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ за срок от 36 месеца» във връзка е необходимостта от предоставяне на 
финансови услуги от кредитни институции за нуждите на УМБАЛ „УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” при изпълнение изискванията Приложение № 3 към чл. 136 от 
Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно 
участие в капитала, ПМС № 127/27.05.2013 г.

Предметът на настоящата поръчка е комплексно банково обслужване на 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, което включва, но не се изчерпва с изброените по- 
долу дейности:
•  платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки;
•  междубанкови и вътрешнобанкови преводи;
•  преводи на трудови възнаграждения на служителите на УМБАЛ„Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД;
•  депозити и др. банкови операции, свързани с дейността на лечебното заведение;
•  операции на ПОС терминал - плащания с банкови карти.
Възложителят предвижда поставяне на 3 /три/ броя ПОС терминали. Определеният 
изпълнител е длъжен да инсталира 3 броя ПОС терминали и да осигури тяхната мобилна 
комуникационна свързаност. Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички 
допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното 
изпълнение.

Място на изпълнение на поръчката- централен офис и клонове на банката-изпълнител 
Срокове:
1. Срок на валидност на офертите - 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 
офертите.
2. Срок на договора -  36 месеца;
Прогнозна стойност на поръчката -  36 000,00 лв.
Източник на финансиране - приходи от договор е НЗОК

Критерий за възлагане: Класирането на допуснатите участници ще се извърши въз основа 
на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за 
възлагане «оптимално съотношение качество/цена». За всяко предложение, отговарящо на 
изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация се изготвя комплексна 
оценка за икономически най-изгодна оферта на базата на неколичествени показатели с 
обща относителна тежест в крайната комплексна оценка 40% и количествени показатели е 
обща относителна тежест в крайната комплексна оценка 60%:
К компл= К некол + К кол, където:
К компл = К некол + К кол=К1+К2+КЗ+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10,
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Неколичествени показатели -  К некол с обща относителна тежест в крайната 
комплексна оценка 40 точки. Формира се като сбор от следните подпоказатели:

К некол= К1+ К2+ КЗ, където:
1. Възможности за интернет банкиране, К1— с максимална тежест 10 точки:
- две или повече платформи -  10 точки;
- една платформа -  5 точки;
2. Надеждност на платформата за интернет банкиране, К2 с максимална тежест 10 
точки:
- наличие на три предвидени защитни механизми - 5 точки;
- наличие на повече от три предвидени защитни механизми -10 точки;
Минимално изискване - три предвидени защитни механизми. Оферти с по-малко от три 
предвидени защитни механизми не се разглеждат и се отстраняват от участие.
Доказва се с декларация от участника с включено описание на защитните механизми.
3. Срок за обслужване на плащанията, КЗ - с максимална тежест - 20 точки:
В зависимост от това дали участниците ще обслужват плащанията в посочените по-долу 
срокове, същите получават по 2,5 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, 
както следва:

Преводи в BGN

Носител Платежна
система

Срок на 
депозиране/ 

приемане 
на нарежда 

нето

Дата
на

изпълнение

Дебитен 
вальор 

(за сметката 
на

наредителя)

Кредитен 
вальор 

(за сметката 
на

получателя)

Електронен

Бисера до 15:00 
часа

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Рингс до 15:00 
часа

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Вътрешнобан
кови

до 18:00 
часа

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Бисера/Рингс до 16:30 
часа

Същия 
работен ден

Същия 
работен ден

Следващия 
работен ден

Количествени показатели - К кол обща относителна тежест в крайната комплексна 
оценка -  60 точки. Формира се като сбор от следните подпоказатели:

К кол= К4+К5+К6+К7+ К8+ К9+К10, където:
1. Обща стойност в лева -  К4- с максимална тежест 54 точки - изразява се в цифра, 
представляваща отношението между най-ниската предложена обща стойност на услугите 
от Приложение № 5  в лв - Хмах, към предложената обща стойност на услугите от 
Приложение № 5 в лв на конкретния участник умножена с тегловен коефициент 54:
К 5 = ^ min/Zi X  5 4 .

’’Избор на кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица
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Спецификация на видовете финансови услуги за изпълнение на

поръчката по количествените показатели

№по
ред Видове финансови услуги Мярка

МАКСИМАЛНО 
ДОПУСТИМИ 

единични цени в 
лева за единица 
мярка/един брой 
/само кьдето е 

посочено!!!
1 2 3 4

I. Вид на Финансовите у с л у г и  за Възложителя

1 Такса за откриване на PC сметка в лева брой

2 Такса за откриване на PC сметка в евро брой

3 Такса за откриване на PC сметка в щатски долари брой

4 Такса за закриване на PC сметка в лева брой

5 Такса за закриване на PC сметка в евро брой

6 Такса за закриване на PC сметка в щатски долари брой

7 Такса за месечно обслужване на PC в лева, в т.ч. 
електронно и хартиено извлечение брой <3,00

8 Такса за месечно обслужване на PC в евро, в т.ч. 
електронно и хартиено извлечение брой <2,00

9 Такса за месечно обслужване на PC в щатски 
долари, в т.ч. електронно и хартиено извлечение брой

10 Такса по касова операция в лева - теглене на сума 
от PC с лимит до 5 000 лв. брой

11 Такса по касова операция в лева - теглене на сума 
от PC над лимит 5 000 лв. брой

12 Такса по касова операция в лева - внасяне на сума 
по PC брой

13 Инкасо от касата на възложителя до банката1 брой

14 Такса за входящ междубанков превод в евро брой

15 Такса за входящ междубанков превод в щатски 
долари брой

16 Такса за изходящ междубанков превод в лева по брой <1,00

1 Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на 
паричните средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид 
разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при искане от 
страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.
’’Избор на кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ за срок от 36 месеца»
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БИСЕРА /на хартиен носител/

17 Такса за изходящ междубанков превод в лева по 
БИСЕРА /чрез интернет банкиране/ брой <0,40

18 Такса за изходящ междубанков превод в евро с 
ТОМ вальор /на хартиен носител/ брой

19 Такса за изходящ междубанков превод в щатски 
долари с ТОМ вальор /на хартиен носител/ брой

20 Такса за изходящ междубанков превод в евро с 
ТОМ вальор /чрез интернет банкиране/ брой

21 Такса за изходящ междубанков превод в щатски 
долари с ТОМ вальор /чрез интернет банкиране/ брой

22 Такса за изходящ междубанков превод в лева по 
РИНГС /на хартиен носител/ брой <6,00

23 Такса за изходящ междубанков превод в лева по 
РИНГС /чрез интернет банкиране/

брой <5,00

24 Такса за иницииране и плащане на/по искане за 
директен дебит -  вътрешнобанково

брой

25 Такса за иницииране и плащане на/по искане за 
директен дебит - междубанково брой

26 Такса за вътрешнобанков превод в лева брой
26.1 на хартиен носител брой < 1,00
26.2 чрез интернет банкиране брой <0,40

27

Такса при превод на трудовите възнаграждения на 
служителите на болницата /прогнозен брой 
служители 1000 бр./ масов файл, вътрешно банков 
превод, за всеки единичен превод

брой 0 /Безплатно!!!/

28
Такса при превод на трудовите възнаграждения на 
служителите на болницата, междубанков превод, за 
всеки единичен превод

брой <0,40

II. Вид на финансовите услуги за служителите на Възложителя - такси и 
комисионни по издаване и поддържане на дебитни карти на служителите:

29 Такса за издаване на дебитна карта на 
служителите брой

30 Месечна такса за обслужване на дебитна карта на 
служителите брой

31 Такса за експресно издаване на дебитна карта на 
служителите брой

32 Такса за преиздаване на карта с изтекъл срок брой

33 Такса за преиздаване на изгубена,открадната или 
повредена карта брой

34 Такса за промяна на лимит на картата брой
35 Такса за блокиране и отблокиране на картата брой

’’Избор на кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ за срок от 36 месеца»
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36 Такса за теглене на пари в брой от АТМ на 
банката брой

37 Такса за теглене на пари в брой от АТМ на друга 
банка брой

38 Такса за теглене на пари в брой от АТМ в 
чужбина брой

39 Такса за заплащане на стоки и услуги на търговци 
в страната и чужбина брой

40 Цена на услугата „смс-известяване" брой

41 Цена на услугата закриване на дебитна карта на 
служителите брой

2. Срок на валидност дебитни карти на служителите на възложителя К5 с максимална 
тежест 1 точка;
3. Размер на минималния неснижаем остатък по картова сметка, в лева К6 с максимална 
тежест 1 точка;
4. Лихвени проценти по депозитни сметки на Възложителя в лева за срок от три месеца 
К7 с максимална тежест 1 точка;
5. Лихвени проценти по депозитни сметки на Възложителя в евро за срок от три месеца 
К8 с максимална тежест 1 точка;
6. Лихвени проценти по депозитни сметки на Възложителя в щатски долари за срок от 
три месеца К9 с максимална тежест 1 точка;
7. Такса за обслужване на плащания чрез ПОС -  терминал К10 с максимална тежест 1 
точка.Таксата за обслужване на плащания чрез ПОС -  терминал е сума /£/, съставена от 
три компонента:
-За карта Maestro с логото на Борика, лв;
-За карти MasterCard, VISA, Visa Electron, издадени от банки в България, лв;
-За карти MasterCard, VISA, Visa Electron, издадени от банки в чужбина, лв.

За участие в процедурата се представя оферта от участника или от изрично упълномощен 
от него представител всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч. в сектор „Договори и 
договорни партньори”. Срокът за получаване на оферти е 10 (десет) работни дни от датата 
на публикуване на поканата на сайта на Министерството на здравеопазването и в Профила 
на купувача в Раздел „Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП”

www.isul.eu/Obiavi art20 ZOP/Oferti obiava/Obiavi art20 ZOP.htm

В случай, че постъпят по-малко от 5 оферти, на основание т. 4.6 от Приложение №3 към 
чл. 136 от Правилника ще бъде публикувана втора покана и изборът на 
извърши на базата на постъпилите оферти, независимо от техния брой.

изпълн

Заличено съгл. чл. 2, ал. 2 отЗЗЛД

’’Избор на кредитни институции за извършване на компл* 
Йоанна-ИСУЛ за срок от 36 месеца»
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