
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

"Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ"АД  

гр.Кюстендил,   2500 пл."17-и януари" №1 

  078/550261 факс 078/550231 e-mail  mbal_kn@abv.bg 

 

П О К А Н А  

 

МБАЛ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ“ АД гр. КЮСТЕНДИЛ на основание 

Приложение № 3 към чл. 13б от „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги от кредитни или финансови институции,“ във връзка с „Постановление 

№ 127/27.05.2013 г. за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“ и при условията на на 

чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП,  

КАНИ 

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково 

обслужване и други финансови услуги на „МБАЛ Д-р Никола Василиев“ АД гр. 

Кюстендил.  

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА УСЛУГАТА: „Предоставяне на комплексно 

банково обслужване” за нуждите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил с цел 

осигуряване на икономически най-изгодни условия при извършване на финансовата 

дейност и обслужване на сметките на дружеството.  

Банковите институции следва да разполагат с банков офис или представителство на 

територията на гр. Кюстендил. 

Услугите се заплащат въз основа на оферираните единични цени от определения за 

изпълнител участник. 

2. СРОК НА ДОГОВОРА – 3 /три/ години с възможност за прекратяване с 

двумесечно предизвестие от всяка страна без неустойка; 

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА - Срокът на валидност на 

офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от 

тях оферти. Този срок е 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на офертите, посочен в настоящата покана.  

4. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - Срокът за получаване на 

офертите е до 16.00 часа на 04.04.2019 г. включително в кабинета на изпълнителния 

директор. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител, в запечатан 

непрозрачен плик.  

5. Критерии за оценка: ”икономически най-изгодна оферта”. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- приложение №1 – изисквания към участниците; 

- приложение №2 – критерий за оценка на офертите; 

- приложение №3 – ценова оферта; 
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Приложение №1  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ. 

 

 В процедурата за възлагане на поръчката може да участва всеки участник, който 

отговаря на предварително обявените условия, а именно: 

1. Участниците следва да притежават пълен лиценз за обслужване /заверено копие/; 

2. Да имат сключен договор с Министерство на финансите за обслужване на плащания 

в СЕБРА и транзитните сметки /заверено копие/; 

3. Да имат възможност да предоставят до 3-то число на следващия месец информация 

за салдата по сметките и начислените лихви на титуляра на сметката - декларация; 

4. Да докажат опит, характеристики и качество на предоставяните финансови услуги 

през последните 5 години – чрез референции от възложители; 

5. Да докажат опит, характеристики и качество на предоставяните финансови услуги 

през последните 5 години на субекти от отрасъл „Здравеопазване” – чрез референции от 

възложители; 

6. Да представят сертификат за кредитен рейтинг минимум „В1” или „В+”, присъден 

от агенция за кредитен рейтинг – заверено от участника копие, актуален и потвърден за 

последните две години; 

7. Да декларират, че след подписване на договора в срок до края на месец май 2019 г. 

ще инсталират терминално устройство АТМ (банкомат) на територията на болницата. 

8. Участниците в процедурата, трябва да оферират цена за всяка една услуга, включена 

в ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде 

оценена и участникът, който е депозирал непълното предложение, ще бъде отстранен от 

участие.  

9. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта, както 

и да посочи единствена цена /с едно число/ за всеки един количествен критерий. 

10. Да издаде безплатно ЕДК на служителите на Възложителя. 
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Приложение №2 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерии и показатели за избор и методика на оценка: ”икономически най-

изгодна оферта”. 

Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно 

участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на 

Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно: 

НК + КК = 100 

1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната 

комплексна оценка - 40 на сто: 

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4 

1.1. Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални 

технически изисквания на интернет браузерите и надеждността на услугата 

електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на 

финансова информация, НК1 – с максимална тежест 10 точки.  

  - наличие на интернет банкиране  - 10 т.  

  - липса на интернет банкиране - 0 т.  

1.2. Срок за обслужване на плащанията – НК2 - с максимална тежест - 10 

точки. 
- Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу 

срокове, същите получават по 2.00 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 

Дeбитен 

вальор 

(за сметката на 

наредителя) 

Кредитен 

вальор 

(за сметката на 

получателя) 

Електронен 

Бисера до 14.30 часа 
Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Рингс до 15.00 часа 
Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Вътрешнобанкови до 18.00 часа 
Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Бисера 
от 14.30 до 

18.00 часа 

Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Следващият 

работен ден 

 Рингс 
от 14.30 до 

18.00 часа 

Същият работен 

ден 

Същият работен 

ден 

Следващият 

работен ден 

1.3. Развитие на клонова мрежа, НК3 - с максимална тежест - 10 точки. 

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

участници се оценяват по формулата: 
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                           Мn 

 НК3  = 10 *  

                           Ммах 

където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за 

обслужване на територията на град Кюстендил, посочен от участник, а Мn е брой клонове, 

офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Кюстендил, 

посочен от конкретния участник. 

1.4. Наличие на развита АТМ мрежа, НК4 - с максимална тежест - 10 точки.  

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

се оценяват по формулата: 

                           Аn 

 НК4  = 10   *  

                           Амах 

където Амах е най-големият брой АТМ на територията на град Кюстендил, посочен 

от участник, а Аn е броя на АТМ на територията на град Кюстендил, посочен от конкретния 

участник. 

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

оценка - 60 на сто: 

             КК  = КК1 + КК2 + КК3 + КК4 + КК5 + КК6 + КК7 + + КК8 

КК1 - Такси при парични тегления и внасяния брой – max 5 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

                            Ц тегл 

 КК1 =     5 *  

                          Ц тегл/n  където: 

 Ц тегл - най-ниската предложена такса тегления и внасяния в лева. 

 Ц тегл/n - цената в лева на кандидата, чието предложение за такса тегления и 

внасяния се разглежда. 

Кандидатите следва да оферират единствена цена за тегления и внасяния в брой /с едно 

число/, независимо от сумата. При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той 

получава максимален брой точки 5, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 

КК2 - Електронно банкиране – такса превод към други банки - max 10 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

                            Ц прев 

КК2 =     10 *     

                          Ц прев/n където : 

 Ц прев - най-ниската предложена такса преводи  

 Ц прев/n - цената в лева, на кандидата, чието предложение се разглежда  

При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той получава максимален брой 

точки 10, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 
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КК3 - Електронно банкиране – такса превод към банката на кандидата - max 5 

т. 

Този показател се получава по следната формула: 

                            Ц прев 

КК2 =     5 *     

                          Ц прев/n където : 

 Ц прев - най-ниската предложена такса преводи  

 Ц прев/n - цената в лева, на кандидата, чието предложение се разглежда  

При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той получава максимален брой 

точки 5, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 

КК4 - Такса месечно обслужване - max 10 т 

Този показател се получава по следната формула:  

                           Ц мес 

КК3 =      10 *  

                          Ц мес/n  където: 

 Ц мес – Най - ниската предложена цена за обслужване. 

 Ц мес/n - цената в лева, на кандидата, чието предложение се разглежда. 

При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той получава максимален брой 

точки 10, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 

КК5 – Лихви по разплащателни банкови сметки - max 5 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

                          Ц лих/n 

КК4 =   5 *  

                         Ц лих   където: 

 Ц лих – Най - високата предложена лихва. 

 Ц лих/n – лихвата на кандидатът, чието предложение се разглежда. 

КК6 - Такса при теглене с ЕДК от банкомат на други банки – max 5 т. 

Този показател се определя по следната формула: 

                             Ц едк 

КК6 =   5 *  

                           Ц едк/n където: 

 Ц едк – Най - ниската предложена цена. 

 Ц едк/n - цената в лева, на кандидата, чието предложение се разглежда. 

При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той получава максимален 

брой точки 5, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 

КК7-Такса при теглене с ЕДК от банкомат на банката на кандидата – max 

15т. 

Този показател се определя по следната формула: 

                             Ц едк 

КК6 =   15 *  

                           Ц едк/n където: 
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 Ц едк – Най - ниската предложена цена. 

 Ц едк/n - цената в лева, на кандидата, чието предложение се разглежда. 

При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той получава максимален 

брой точки 15, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 

КК8 - Такса месечно обслужване по разплащателна сметка с ЕДК за получаване 

на работна заплата – max 5 т. 

Този показател се определя по следната формула: 

                  Ц мес 

КК7 =    5 *   

                           Ц мес /n където: 

 Ц мес – Най - ниската предложена цена. 

 Ц мес /n - цената в лева, на кандидата, чието предложение се разглежда. 

При предложена цена 0 лева от някой от участниците, той получава максимален 

брой точки 5, а за целите на оценката се прилага 0.001 лв. 

Получените резултати за оценки се разглеждат с точност до вторият знак след 

десетичната запетая, като класирането на участниците се извършва в низходящ ред. 

Участникът получил най-голям брой точки се класира на първо място. В случай на равенство, 

комисията тегли жребий измежду участниците с равен брой точки и изтегленият участник се 

класира на първо място. За изпълнител на услугата комисията определя участника, 

класирал се на първо място. 

Предлаганата цена е в български лева, като не включва данък върху добавената 

стойност (ДДС).  
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Приложение № 3  

ДО 

МБАЛ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД  

ГР.КЮСТЕНДИЛ 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

от .......................................................................................... ЕГН ..........................., л.к. № 

................................, изд. от .................................... на ........................г. постоянен адрес: 

................................................................................ в качеството на ........................................... на 

„.........................................................................”   със седалище и адрес на управление: 

....................................................................................... ЕИК/БУЛСТАТ ....................................  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Съгласно изпратената от Вас покана за представяне на оферта за представяне на 

услуга   с предмет: „Предоставяне на комплексно банково обслужване” за нуждите на 

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил и след като се запознах с условията за 

изпълнение на горепосочената услуга, предлагам на вниманието Ви следното предложение 

за изпълнение: 

 НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА Предложение  

НК1 Наличие на платформа за интернет банкиране ДА/НЕ 

НК2 Срок за обслужване на плащанията ............... часа 

НК3 Развитие на клонова мрежа ............... броя 

НК4 Наличие на развита АТМ мрежа  ............... броя 

 КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 
Предложение  

без ДДС 

КК1 Такси при парични тегления и внасяния в брой .................. лв.  

КК2 Електронно банкиране – такса превод към други банки .................. лв.  

КК3 Електронно банкиране – такса превод към банката на кандидата .................. лв.  

КК4 Такса месечно обслужване .................. лв. 

КК5 Лихви по разплащателни банкови сметки .................. %  

КК6 Такса при теглене с ЕДК от банкомат на други банки .................. лв. 

КК7 Такса при теглене с ЕДК от банкомат на банката на кандидата .................. лв.  

КК8 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка с ЕДК за 

получаване на работна заплата 
.................. лв. 

Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на обекта на услугата, 

включително и транспортни разходи. Те са окончателни и обвързващи за целия срок на 

изпълнение на услугата. 
Участниците в процедурата, трябва да оферират за всяка една услуга, включена в 

ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде 

оценена и участникът, който е депозирал непълното предложение, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на 

ценова оферта. 

Тази оферта е със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни, считано от 

крайния срок /последния ден/ за подаване на оферти. 

Дата…………………..    Подпис………………………… 


