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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ 

5500, ул.”Съйко Съев” 27, 068/603370, факс: 068/603371,e-mail: mbal_lovech@abv.bg,  
 

ДО ВСИЧКИ :  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 
 

ПОВТОРНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА  
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ” 

На основание чл.4, т.4.6 от Приложение № 3 - Правила за избор на изпълнител за предоставяне 
на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за 
кредитните институции към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с 
постановление № 127 от 27 май 2013г. на Министерски съвет    

 
Описание на предмета на Повторната покана :  

       Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-Р П.Стоянов” АД - Ловеч с цел 
комплексно банково обслужване, включващо всички банкови операции, свързани с дейността на 
дружеството.  
Обслужващата финансова институция следва да извършва всички необходими банкови 
операции, свързани с дейността на лечебното заведение: платежни и свързани услуги по 
обслужване и управление разплащателни сметки; междубанкови и вътрешно банкови преводи на 
гише и чрез Интернет банкиране; възможност за електронно банкиране с необходими минимални 
технически изисквания и надеждност на услугата; преводи на трудови възнаграждения на 
служителите на МБАЛ„Проф. Д-Р П.Стоянов” АД – Ловеч. Банковите институции следва да 
разполагат с банков офис или представителство на територията на гр. Ловеч. 
       Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на услугата е 3 000 лева без ДДС. 
       Място за изпълнение на услугата - банковия офис на изпълнителя и интернет банкиране 
извършвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
       Срок за изпълнение - с участника определен за изпълнител на поръчката ще бъде сключен 
договор със срок на действие 24 месеца, считано от датата на подписване на договора. Услугите 
се заплащат въз основа на оферираните единични цени от определения за изпълнител участник. 
       Източник на финансиране -  собствени средства на Възложителя. 
       Изисквания за изпълнение на поканата – съгласно Документация (приложение към Покана) 
       Критерии за възлагане – икономически най-изгодната оферта. 

 Методика и критерии за оценка и класиране 
 Методиката и критериите за оценка са съобразени с ПРАВИЛНИК 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  

Критерий за оценка – икономически най-изгодно предложение за изпълнение на 
услугата – най-висока оценка К . 

Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в 
комплексната оценка на предложението: максималният брой точки за един кандидат е 100 точки, 
като посоченият брой точки към отделните критерии отразява техните максимални стойности; 

            
Кнеколичествени – присъжда се тегло от 40% от общата оценка 

Кколичествени – присъжда се тегло от 60% от общата оценка 

 
К = Кнеколичествени + Кколичествени– комплексна оценка на офертата /сбор от 

комплексните оценки на всеки един от критериите, изчислени по следния начин: 
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1.Кнеколичествени  = Кн1 + Кн2 + Кн3 = 40 точки 
 
Кн1 - наличие на алтернативни платформи за интернет банкиране 
2 /две/ или повече платформи  - 20 точки 
1 /една/ платформа                    - 10 точки  
Кн2 - клонова мрежа /брой офиси на участника/    

Кн2= Брой офиса на участника * 10 точки - 10 точки 
     Максимално предложен брой офиси 
 

Кн3- кредитен рейтинг                                                                  -  10 точки 
      Най-висок кредитен рейтинг  - 10 точки, всеки следващ по-нисък -  минус 1/една/ точка .  
 

Moody´s S&P Fitch БАКР 

А1 А+ А+ А+ 

А2 А А А 

А3 А- А- А- 

Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ ВВВ+ 

Ваа2 ВВВ ВВВ ВВВ 

Ваа3 ВВВ- ВВВ- ВВВ- 

 
2.Кколичествени  = Кк = 60 точки 
Критерий „обща прогнозна месечна стойност” /Кк/ - изчислява се по следната формула: 

№ 
по 

ред 

Наименование  Прогнозен брой       
за 1/един/ месец 

Единична цена, лв. 
(до втори знак след 

десетичната запетая) 

Стойност, лв. 
(до втори знак след 

десетичната 
запетая) 

1 2 3 4 5 

1 Междубанков превод 100   

2 Вътрешнобанков превод 70   

3 Междубанков превод – 
интернет банкиране 

10   

4 Вътрешнобанков превод – 
интернет банкиране 

10   

5 Междубанков превод – 
РИНГС 

1 
 

  

6 Вътрешнобанков превод – 
РИНГС 

1   

7 Превод масов файл 
/заплати  
*в колона 4 се посочва 
обща стойност за 
извършване на един 
масов файл, а колона 5 
се вписва обща 
стойност за два масови 
файла в рамките на един 
месец/ 

2   

8 Такса месечно 
обслужване на сметка 

1   

   Обща прогнозна 
месечна стойност: 

…….. 
(до втори знак след 
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десетичната 
запетая) 

 
    Кк= Най-ниска обща стойност    * 60 
          Обща стойност на кандидата 
 
            Забележка: Предложената от участника такса следва да е положително число и да 
дава възможност за изчисление по формулата. Посочването на нулева такса в лева ще 
води до отстраняване от участие в процедурата, включително и в случаите, когато такава 
стойност се получава и след извършване на закръгляване.Т.е. не могат да се посочват 
стойности по-малки от 0,01лева. 
       
Краен срок за получаване на оферти :  
Дата: 13.05.2020 год.                                                              Час: 16:00 часа 
Място: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27 , етаж № 2, старя № 27, административен блок. 
 
Дата, час и място на отваряне на офертите : 
14.05.2020 год., 9:30 часа гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27 библиотека на МБАЛ“проф.д-
р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, административен блок.  
 
Предоставен е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до Повторната Поканата, 
документацията и образците към нея, на електронният адрес на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч : http://www.mbal-lovech.com/, Профил на купувача, Новини, Съответната 
Покана.  
 
Срок на валидност на Повторната Покана до : 
Дата : 13.05.2020 год./включително/ 
 
 
 

Румяна Нановска :…………………………………… 
Изпълнителен директор на  МБАЛ ”проф.д-р.П.Стоянов”АД Ловеч  


