
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ 

УСЛУГИ за нуждите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

– НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, СОФИЯ, бул. Васил Левски №54, на 

основание чл.13б ПРУПДТДДУК, ОТПРАВЯ ПОВТОРНА ПОКАНА до всички 

заинтересовани банкови институции да предоставят оферти за участие във възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет „Избор на банки за 

предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД“, включващо 

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

банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити, по четири 

обособени позиции. Предметът на поръчката включва финансовите услуги по т.1.3., т.2 

от Приложение №3 към чл.13б ПРУПДТДДУК. Обща прогнозна стойност: 69996 лв. 

без ДДС. Об. поз. №1: Комплексно банково обслужване на Централен офис на СБР-НК 

ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на 

дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване 

на депозити; Об. поз. №2: Комплексно банково обслужване на филиалите Поморие, 

Павел баня и Банкя, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с 

дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо; Об. поз. №3: Комплексно 

банково обслужване на филиалите Наречен, Хисар, Сандански и Баня - Карловско, 

включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на 

дружеството, интернет банкиране и инкасо; Об. поз. №4: Комплексно банково 

обслужване на филиалите Велинград, Кюстендил и с. Баните – обл. Смолян, включващо 

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

банкиране и инкасо; Об. поз. №5: Комплексно банково обслужване на филиалите 

Вършец, Момин проход и Овча могила, включващо извършване на всички банкови 

операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо; 

Показатели за оценка по ОП №1: Неколичествени с тежест 40%: 1.Развитие на 

клонова мрежа: Наличие на банков клон – до 20т.; 2.Надеждност на платформа за 

интернет банкиране – до 10т.; 3.Срок за обслужване на плащанията – до 10т.; 

Количествени: с тежест 60 %: 1.Такса месечно обслужване по разплащателна сметка в 

лв – до 3т.; 2. Такса за вноска на каса по РС в лв – до 1т.; 3.Такса за теглене на каса по 

РС в лв – до 1т.; 4.Такса за изходящ междубанков превод в лв по БИСЕРА чрез 

електронно банкиране – до 2т.; 5.Такса за изходящ междубанков превод в лв по БИСЕРА 

чрез платежно нареждане на хартия – до 5т.; 6.Такса за изходящ междубанков превод в 

лв по РИНГС чрез електронно банкиране – до 2т.; 7.Такса за изходящ междубанков 

превод в лв по РИНГС чрез платежно нареждане на хартия – до 5т.; 8.Такса за 

вътрешнобанков превод в лв чрез електронно банкиране – до 1т.; 9.Такса за 

вътрешнобанков превод в лв чрез платежно нареждане на хартия – до 4т.; 10.Месечна 

такса за обслужване на дебитна карта на служителите – до 1т.; 11.Такса  при масови 

плащания за трудови възнаграждения - Вътрешнобанков превод – до 3т.; 12.Такса  при 

масови плащания за трудови възнаграждения – Междубанков превод – до 4т.; 13.Такса 

за теглене от служителите от чужд банкомат – до 1т.; 14.Такса за плащания с банкови 

карти на ПОС терминал – до 2т.; 15.Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при 

оборот под 1000 лв – до 2т.; 16.Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при 

оборот над 1000 лв – до 3т.; 17.Месечен лихвен процент за РС в лв – до 6т.; 18.Месечен 

лихвен процент за РС в евро – до 4т.; 19.Лихвен процент при теглене на дата, различна 

от падежа (средна стойност за срочни депозити)  – до 1т.; 20.Лихвен процент по месечен 

депозит в лв при теглене на падеж – до 3т.; 21.Лихвен процент по шестмесечен депозит 

в лв при теглене на падеж – до 3т.; 22.Лихвен процент по едногодишен депозит в лв при 

теглене на падеж – 3 т. Комплексната оценка се формира от сбора на неколичествените 

и количествените показатели. Показатели за оценка по ОП №2,3,4 и 5: 



Неколичествени: с тежест 40%: 1.Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон – 

до 21т.; 2.Надеждност на платформа за интернет банкиране – до 10т.; 3.Срок за 

обслужване на плащанията – до 9т.; Количествени: с тежест 60 %: 1.Такса месечно 

обслужване по разплащателна сметка в лв – до 4т.; 2.Такса за вноска на каса по РС в лв 

– до 2т.; 3.Такса за теглене на каса по РС в лв – до 2т.; 4.Такса за изходящ междубанков 

превод в лв по БИСЕРА чрез електронно банкиране – до 3т.; 5.Такса за изходящ 

междубанков превод в лв по БИСЕРА чрез платежно нареждане на хартия – до 7т.; 

6.Такса за изходящ междубанков превод в лв по РИНГС чрез електронно банкиране - до 

3т.; 7.Такса за изходящ междубанков превод в лв по РИНГС чрез платежно нареждане 

на хартиен носител – до 7т.; 8.Такса за вътрешнобанков превод в лв чрез електронно 

банкиране – до 4т.; 9.Такса за вътрешнобанков превод в лв чрез платежно нареждане на 

хартия – до 8т.; 10.Такса за плащания с банкови карти на ПОС терминал – до 3т.; 11. 

Такса за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот до 1000 лв – до 2 т.; 12. Такса 

за месечно обслужване на ПОС терминал при оборот над 1000 лв – до 3т; 13.Месечен 

лихвен процент за РС в лв – до 8 т.; 12.Месечен лихвен процент за РС в евро – до 4т.; 

Комплексната оценка се формира от сбора на неколичествените и количествените 

показатели. Тел. за контакт: +35929885905; ел. поща:  sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за 

контакт: Р.Райчев; Срок за получаване на оферти: 07.05.2019г., 17:00ч., Място на 

подаване: гр. София, бул. Васил Левски №54, ет.3, Деловодство; Дата и час на 

отваряне: 08.05.2019г., 10:00ч., Място на отваряне: гр. София, бул. Васил Левски №54, 

ет.3. НАСТОЯЩАТА ПОКАНА Е ПУБЛУКУВАНА НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

НА СБР-НК ЕАД НА АДРЕС: http://nkrehabilitation.bg/izbor-na-banki-za-predostavyane-

na-kompleksno-bankovo-obsluzhvane-na-sbr-nk-ead-2/  
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