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                                                           П О К А Н А  

 

С цел сключване на договор по чл. 13б от Правилника за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала  

“Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД провежда избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги при следните условия:  

1. Изборът на изпълнител на финансови услуги да се извърши по критерия 

„икономически най-изгодното предложение”, като се оценяват количествените и 

неколичествени критерии, посочени по-долу, при използването на следната методика за 

оценка: 

1.1. Количествен критерий К1 за оценка на офертите на участниците, 

който има 60 процента относителна тежест в общата оценка и се определят като сбор от 

оценките по показателите А1 + А2 + А3 + А4 + А5 + А6 + А7 + А8, посочени по-долу: 

1.1.1. Показател А1 – Лихвен процент по разплащателни сметки: 

Оценката по този показател се получава по формулата:  

А1 = А1у / А1макс х 6, където: 

А1у е предложеният от участника лихвен процент по разплащателни сметки; 

А1макс е максималният лихвен процент по разплащателни сметки, 

предложен от участник. 

1.1.2. Показател А2 – Лихвен процент по отворен едногодишен депозит в лева, 

позволяващ теглене и довнасяне на суми в определен размер, без да се губи лихвата:                                                     
Оценката по този показател се получава по формулата:  

А2 = А2у / А2макс х 10, където: 

А2у е предложеният от участника лихвен процент по отворения 

едногодишен депозит; 

А2макс е максималният лихвен процент по отворения едногодишен депозит, 

предложен от участник. 

1.1.3. Показател А3 – Такса за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез 

БИСЕРА: 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

А3 = А3мин. / А3у х 15, където: 

А3мин. е минималната такса в лева за междубанкови безкасови плащания в 

BGN чрез БИСЕРА   

А3у е таксата за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез БИСЕРА, 

предложена от участника. 

1.1.4. Показател А4 – Такса за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез 

РИНГС: 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

А4 = А4мин. / А4у х 5, където: 

А4мин. е минималната такса в лева за междубанкови безкасови плащания в 

BGN чрез РИНГС; 
А4у е таксата за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез РИНГС, 

предложена от участника. 

1.1.5. Показател А5 – Такса за вътрешно банкови безкасови плащания в BGN: 

Оценката по този показател се получава по формулата:  

А5 = А5мин. / А5у х 2, където: 

А5мин. е минималната такса в лева за една операция по вътрешно банкови 

безкасови плащания в BGN; 
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А5у е таксата в лева за една операция по вътрешно банкови безкасови плащания 

в BGN, предложена от участника. 

1.1.6. Показател А6 – Такса за вътрешно банкови безкасови плащания в BGN: 

Оценката по този показател се получава по формулата:  

А6 = А6мин. / А6у х 4, където: 

А6мин. е минималната такса в лева за една операция по вътрешно банкови 

безкасови плащания в BGN за  обслужване на трудови възнаграждения на работници и 

служители чрез файл за масово плащане;                              

А6у е таксата в лева за една операция по вътрешно банкови безкасови плащания 

в BGN за  обслужване на трудови възнаграждения на работници и служители чрез файл за 

масово плащане, предложена от участника. 

1.1.7. Показател А7 – Такса за междубанкови безкасови плащания в BGN: 

ценката по този показател се получава по формулата:  

А7 = А7мин. / А7у х 4, където: 

А7мин. е минималната такса в лева за една операция по междубанкови 

безкасови плащания в BGN за обслужване на трудови възнаграждения на работници и 

служители чрез файл за масово плащане;                              

А7у е таксата в лева за една операция по  междубанкови безкасови плащания в 

BGN за  обслужване на трудови възнаграждения на работници и служители чрез файл за 

масово плащане, предложена от участника. 

1.1.8. Показател А8 – Такса за внасяне или теглене на парични средства в брой в 

BGN над 3000 лева: 
Оценката по този показател се получава по формулата: 

А8 = А8мин. / А8у х 14, където: 

А8мин. е минималната такса за внасяне или теглене на парични средства в брой в 

BGN над 3000 лева: 

А8у е  таксата за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 3000 

лева, предложена от участника. 

1.2. Неколичествен критерий К2 за оценка на офертите на участниците, 

който има 40 процента относителна тежест в общата оценка и се определя като сбор от 

оценките по показателите Б1 + Б2 + Б3 + Б4 + Б5+ Б6+ Б7, посочени по-долу: 

1.2.1. Показател Б1 – Наличие на банков офис в град Добрич: Наличието се 

оценява с 8 точки, липсата с 0 точки. 

1.2.2. Показател Б2 – Наличие на алтернативна платформа за интернет 

банкиране: Наличието се оценява с 7 точки, липсата с 0 точки. 

1.2.3. Показател Б3 – Наличие на развита АТМ мрежа (две и повече АТМ 

устройства) на територията на  гр. Добрич: Наличието се оценява с 4 точки, липсата с 0 точки. 

1.2.4. Показател Б4 – Наличие на АТМ устройство на територията на „МБАЛ-

Добрич” АД: Наличието се оценява с 6 точки, липсата с 0 точки. 

1.2.5. Показател Б5 – Кредитен рейтинг: 

Оценката по този показател се определя по таблицата: 

MOODY’S S&P FITCH JCRA Оценка  

Aaa AAA AAA AAA 10 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 9 

Aa2 AA AA AA 8 

Aa3 AA- AA- AA- 7 

A1 A+ A+ A+ 6 

A2 A A A 5 
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A3 A- A- A- 4 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 3 

Baa2 BBB BBB BBB 2 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 1 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
0,  

всеки по-нисък се 

оценява с 0  
 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата 

кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към 

рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции. 

1.2.6. Показател Б6 – Наличие на опит на участниците при  предоставяне на  

финансови услуги на дружеството през последните 5 години: Наличието се оценява с 1 

точки, липсата с 0 точки. 

1.2.7. Показател Б7 –Наличие на предоставени допълнителни услуги по 

дебитни карти на перснала на лечебното заведение: 

1.Предоставяне на кредит – овърдрафт ,с преференциална лихва до 5 нетни 

заплати –оценява се с 1 т. липсата с 0 точки. 

2. Други услуги по дебитни карти / теглене на банкомат на финансовата 

институция без такса/  - оценява с 3 точки, липсата с 0 точки. 

                   1.3. Комлексната оценка се определя като сбор от оценките по критериите 

К1 и К2.  

Максималният брой точки е 100. Участникът, който е събрал максимален 

брой точки по комплексната оценка се класира на първо място. Комплексната оценка 

ще се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

В случаите, когато има участници с еднакъв брой точки в комплексната 

оценка, на първо място се класира участникът, който има по-висока оценка по 

количествения критерий К1.  

В случаите, когато участник е направил нулево предложение по някои от 

количествените показатели за оценка, във формулите за определянето на оценките, 

само за целите на оценяването, предложението му ще се приема за направено със 

стойност „0.01”. 

2. Договорът с определения за изпълнител участник ще бъде за срок от 2 

години, като този срок може да бъде променян при наличието на нормативни 

основания за това. 

3. Офертите на участниците трябва да съдържат: 

3.1. Данни за лицето, което прави предложението (наименование, 

БУЛСТАТ/ЕИК, седалище и адрес на управление); 

3.2. Предложение за изпълнение, включващо предложения по всички 

показатели за оценка. 

3.3. Срок на валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 60 

(шестдесет) календарни дни от датата на представянето на предложението. 

3. Офертите на участниците трябва да съдържат: 

Пълният текст на поканата може да бъде изтеглен от портала на 

възложителя www.mbal-dobrich.com или да бъде получен по факс или електронна поща 

след заявяване на телефон 058 600 160. 

 

Срок и условия за получаване на офертите: 11.12.2018 год.,до  16:00 часа 

в управлението на лечебното заведение в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24. 

http://www.mbal-dobrich.com/

