
Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести 

"Проф. Иван Киров" – София ЕАД на основание чл.13б, ал.1 от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 

във връзка с ПМС № 127 на МС от 27.05.2013 година, Приложение №3 -Правила за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, 

публикувани в ДВ бр.49/2013 г. 

ОТПРАВЯ ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или 

кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на  

СБАЛИПБ”Проф.Иван Киров”ЕАД 
І. Обект на поръчката е избор на изпълнител, който да осъществява комплексно банково 

обслужване на възложителя чрез предоставяне на финансови услуги, което включва, но не 

се изчерпва дейности по: откриване и обслужване на разплащателна сметка; касови 

операции; междубанкови и вътрешнобанкови преводи; превод на възнаграждения, 

застраховки, запори, работнически влогове на служители на лечебното заведение; депозити 

и други банкови операции, свързани с предоставяне на финансови услуги и дейности на 

лечебното заведение. 

ІІ. Срок за изпълнение на услугите – 36 (тридесет и шест) месеца. 
ІІІ. Изисквания към участниците и изпълнението: Участници могат да бъдат само банки по 

смисъла на Закона за кредитните институции и които отговарят на изискванията: а/ да 

притежават пълен лиценз за извършване на банкова дейност; б/ да имат възможност да 

предоставят до 5-то число на следващия месец информация за начислените лихви по 

сметките на титуляра; в/ да имат възможност да предоставят на електронен адрес на 

възложителя дневни извлечения за извършените транзакции, с информация за салдата по 

сметките на титуляра,  в деня следващ деня, в който са извършени.  

ІV. Критерий за оценка: Икономически най-изгодна оферта. Определя се чрез комплексна 

оценка, въз основа на два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирана 

относително тежест, както следва:  

1. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ  КРИТЕРИИ /Нк/:  обща тежест в размер на 40 на сто: 

1.1.:Надеждност на платформата за интернет банкиране (ПИБ) тежест - тежест 5%, 5 

точки – 

Минимално изискване – Наличие на три предвидени защитни механизми.  

1.2. Развита клонова мрежа (РКМ) -отразява броя на клоновете за обслужване 

на клиенти на територията на Столична община  - тежест 10%, 10 точки 

1.3. Срок за обслужване на плащанията (СОП)  - тежест 5%, 5 точки; 

1.4 Коефициент на ликвидно покритие(КЛП) - тежест 10%, 10 точки; 

1.5. Наличие на развита АТМ мрежа/брой собствени банкомати/ на територията на гр. 

София -(ББ)  - тежест10%,  10  точки.; 

2.КОЛИЧЕСТВЕНИ  КРИТЕРИИ/Кк/:  обща тежест  в размер на 60 на сто: 

2.1. Месечна такса за поддържане и обслужване на разплащателна сметка с 

получаване на банково извлечение за всяко ежедневно движение по сметката (Кк1) – 

тежест 10% -10 точки.   
2.2. Такси и комисионни за касови операции сметка  (Кк2) - тежест 10% - 10 точки.   

2.3.Такси за преводи от сметка на СБАЛИПБ”Проф.Иван Киров”ЕАД (Кк3)  – тежест 

15 % -общо 15 точки.             

2.3.1. междубанков превод интернет банкиране система БИСЕРА – тежест 5% - 5 



точки.    

2.3.2. вътрешнобанков превод интернет банкиране – тежест 5%- 5 точки.   

2.3.3. междубанков превод интернет банкиране система РИНГС – тежест 5%- 5 точки.  

2.4. Такса за превод на трудовите възнаграждения, застраховки, запори, работнически 

влог за служителите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров”ЕАД в масов файл - за един 

ред (Кк4)  – тежест 5 % - 5 точки  

2.5. Такси по обслужване на корпоративни дебитни карти (Кк5)- тежест 10% - 10 

точки.  

2.5.1. Месечна такса за обслужване на корпоративна дебитна карта – тежест 5% - 5 

точки. 

2.5.2. Годишна такса за обслужване на корпоративна дебитна карта – тежест 5% -5 

точки. 

2.6. Годишна лихва по разплащателна сметка в лева (Кк6) – тежест 5% - 10 точки.    

Комплексната оценка на всеки участник се определя по формулата:  К = Кн+Кк 

V.  Срок за получаване на офертите:  18.02.2020 г. 16:00 часа. 
VI. Място за подаване на офертите:СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД – София, бул.” 

Акад. Иван Гешов”17, административна сграда, ет. 3.  

VII. Срок за валидност на офертите: до 60 дни от датата на изтичане срока за получаване на 

офертите. 

VІII. Изисквания за участие:  
8.1. Техническо предложение –по образец, към която са приложени следните 

документи: а/копие от лиценз на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от  Наредба №2 от 

22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за 

кредитните институции; б/Пълномощно на лицето, подписало офертата, в случаите, когато 

офертата не е подписана от законните представители на банката. 

8.2. Ценово предложение - по образец 

IX. Офертите се отварят в 11:00 ч. на 19.02.2020 г. в административната сграда на 

СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров” ЕАД, ет.3. 
 

Неограничен достъп до документацията относно изискванията на възложителя и образците - 

на ел.страница на СБАЛИПБ: http://www.sbalipb.bg/obshtestveni_poruchki.php 

 


