
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Предмет на поръчката: „Избор на банка за предоставяне на комплексно банково 

обслужване на СБР-НК ЕАД, филиали Момин проход, Овча могила и Вършец, включващо 

извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет 

банкиране и инкасо“  

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД 
 

1. МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Критерият за оценка на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

 

Методиката и критериите за оценка са съобразени със ЗОП и 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.  

 

2.1. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  /ОНП/: 

 

Онп1 
Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон 

 
до 21 т. 

Онп2 Надеждност на платформа за интернет банкиране до 10 т. 

Онп3 Срок за обслужване на плащанията до 9 т. 

Онп ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 40 т. 

 

2.1.1. Показател „Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон“ /Онп1/ - до 21 

точки: 

- участник, който разполага с банкови клонове в населените места на трите филиала на 

Възложителя – получава 21 т. 

- участник, който разполага с банкови клонове в населените места на два от филиалите на 

Възложителя –  получава 14 т. 

- участник, който разполага с банков клон в населеното място на един от филиалите на 

Възложителя – получава 7 т.; 

- участник, който не разполага с банков клон в населеното място на нито един от филиалите 

на Възложителя – получава 0 т.; 

Посочват се адресите на най-близките банкови клонове до всеки един от филиалите, 

включени в предмета на поръчката. 

2.1.2. Показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране /Онп2/ - до 10 точки: 

2.1.2.1. Подпоказател „Възможност за интернет банкиране“ (Онп2.1.) – до 5 точки 

- участник, предложил две или повече платформи за интернет банкиране – получава 5 т. 

- участник, предложил една платформа за интернет банкиране – получава 1 т. 

2.1.2.2. Подпоказател „Наличие на защитни механизми“ (Онп2.2.)  – до 5 точки 
- участник, предложил наличие на два или повече предвидени защитни механизми – 

получава 5 т. 

- участник, предложил наличие на един предвиден защитен механизъм – получава 1 т. 

Оферта на участник, който не е предложил нито един защитен механизъм, няма да бъде 

разглеждана. 



Оценката по показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране /Онп2/ се 

формира от сбора на присъдените оценки по всеки от подпоказателите на този 

показател по следната формула: 

Онп2= Онп2.1. + Онп2.2 

2.1.3. Показател „Срок за обслужване на плащанията“ /Онп3/ - до 9т.  

Срокът за обслужване на плащанията се предлага в часове. 

Оценката по показателя Онп3 се изчислява по следната формула: 

Онп3 = Омин/Оу х9, където: 

Омин е най-кратък предложен срок за обслужване на плащанията от участник; 

Оу е срокът, предложен от участника, чието предложение се оценява. 

За срок на обслужване на плащанията се приема срокът за достигане на превода до 

банковата сметка на получателя при стандартна платежна услуга. Участниците не могат да 

предлагат срок за обслужване на плащане по-малък от 1 минута или 0.02 часа. Възложителят 

си запазва правото да поиска допълнителни доказателства за реалната възможност за 

изпълнение на заявения срок.  

При представяне на индикативни стойности или такива с условия, на участника ще бъдат 

присъдени 0 (нула) точки по съответния показател. 

2.1.4. Оценката по „Неколичествените показатели” се формира от сбора на всички 

неколичествени показатели по следната формула: 

 

Онп = Онп1 + Онп2 + Онп3 

2.2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ /ОКП/: 

 

 КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧКИ 

КП1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (РС) в лева 4 

КП2 Такса за вноска на каса по РС в лева 

 
4 

КП3 Такса за теглене на каса по РС в лева 4 

КП4 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА  чрез 
електронно банкиране 4 

КП5 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА  чрез 

платежно нареждане на хартиен носител 8 

КП6 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 

електронно банкиране 4 

КП7 
Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 

платежно нареждане на хартиен носител 8 

КП8 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 
4 

КП9 
Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 

хартиен носител 8 

 Лихвен процент за разплащателна сметка 
 



КП10 Месечен лихвен процент за РС в лева 
8 

КП11 Месечен лихвен процент за РС в евро 
4 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 60 т. 

 

2.2.1. Показател „Такса месечно обслужване по разплащателна сметка в лева“ / КП1/ - 

до 4 точки. 

Оценката по показателя КП1 се изчислява по следната формула: 

КП1 = КП1мин / КП1у х 4, където: 

КП1мин е най-ниската предложена от участник такса за месечно обслужване по 

разплащателна сметка в лева; 

КП1у е таксата за месечно обслужване по разплащателна сметка в лева, предложена от 

участника, чието предложение се оценява. 

2.2.2. Показател „Такса за вноска на каса по РС в лева“ / КП2/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП2 се изчислява по следната формула: 

КП2 = КП2мин / КП2у х 4, където: 

КП2мин е най-ниската предложена от участник такса за теглене на каса по РС в лева; 

КП2у е таксата за теглене на каса по РС в лева, предложена от участника, чието 

предложение се оценява. 

2.2.3. Показател „Такса за теглене на каса по РС в лева“ / КП3/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП3 се изчислява по следната формула: 

КП3 = КП3мин / КП3у х 4, където: 

КП3мин е най-ниската предложена от участник такса за теглене на каса по РС в лева; 

КП3у е таксата за теглене на каса по РС в лева, предложена от участника, чието 

предложение се оценява. 

2.2.4. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА  чрез 

електронно банкиране“ / КП4/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП4 се изчислява по следната формула: 

КП4 = КП4мин / КП4у х 4, където: 

КП4мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по БИСЕРА чрез електронно банкиране; 

КП4у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 

банкиране, предложена от участника, чието предложение се оценява. 

2.2.5. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез 

платежно нареждане на хартиен носител“ / КП5/ - до 8 точки. 

Оценката по показателя КП5 се изчислява по следната формула: 

КП5 = КП5мин / КП5у х 8, където: 



КП5мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по БИСЕРА чрез платежно нареждане на хартиен носител; 

КП5у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 

нареждане на хартиен носител, предложена от участника, чието предложение се оценява. 

2.2.6. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 

електронно банкиране“ / КП6/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП6 се изчислява по следната формула: 

КП6 = КП6мин / КП6у х 4, където: 

КП6мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по РИНГС чрез електронно банкиране; 

КП6у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 

банкиране, предложена от участника, чието предложение се оценява. 

2.2.7. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез 

платежно нареждане на хартиен носител“ / КП7/ - до 8 точки. 

Оценката по показателя КП7 се изчислява по следната формула: 

КП7 = КП7мин / КП7у х 8, където: 

КП7мин е най-ниската предложена от участник такса за изходящ междубанков превод в 

лева по РИНГС чрез платежно нареждане на хартиен носител; 

КП7у е таксата за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно нареждане 

на хартиен носител, предложена от участника, чието предложение се оценява. 

2.2.8. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране“ 

/К8/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП8 се изчислява по следната формула: 

КП8 = КП8мин / КП8у х 4, където: 

КП8мин е най-ниската предложена от участник такса за вътрешнобанков превод в лева чрез 

електронно банкиране; 

КП8у е таксата за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране, предложена от 

участника, чието предложение се оценява. 

2.2.9. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 

хартиен носител“ /КП9/ - до 8 точки. 

Оценката по показателя КП9 се изчислява по следната формула: 

КП9 = КП9мин / КП9у х 8, където: 

КП9мин е най-ниската предложена от участник такса за вътрешнобанков превод в лева чрез 

платежно нареждане на хартиен носител; 

КП9у е такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 

носител, предложена от участника, чието предложение се оценява. 

2.2.10. Показател „Месечен лихвен процент за РС в лева“ / КП10/ - до 8 точки. 

Оценката по показателя КП10 се изчислява по следната формула: 

КП10 = КП10y / КП10max х 8, където: 



КП10у е месечният лихвен процент за РС в лева, предложен от участника, чието 

предложение се оценява; 

КП10мах е най-високият  месечен лихвен процент за РС в евро, предложен от участник. 

2.2.11. Показател „Месечен лихвен процент за РС в евро“ / КП11/ - до 4 точки. 

Оценката по показателя КП11 се изчислява по следната формула: 

КП11 = КП11y / КП11max х 4, където: 

КП11у е месечният лихвен процент за РС в евро, предложен от участника, чието 

предложение се оценява; 

КП11мах е най-високият  месечен лихвен процент за РС в евро, предложен от участник. 

2.2.12. Оценката по „КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ“ се формира от сбора на 

всички количествени показатели по следната формула: 

Окп = КП1 + КП2 + КПЗ + КП4 + КП5 + КП6 + КП7 + КП8 + КП9 + КП10 + КП11  

                                                                                                                                     

Всички посочени такси и лихвени проценти: 

 Следва да са конкретни; 

 Не следва да съдържат условия. 

При представяне на индикативни стойности или такива с условия, на участника ще 

бъдат присъдени 0 (нула) точки по съответния показател. 

 

2.3. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

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 = Онп + Окп 

 

 


