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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [2612   ] 

  

 
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД 
ГР.ВИДИН 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 425 

Адрес:гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики № 119 

Лице за контакт : Евгения Нешева 

Телефон:094 606025 

E-mail: mbal_vidin@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 
Предмет на поръчката: «ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА 

НУЖДИТЕ НА  МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин. 

  
Кратко описание: «ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ 
УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ 
„СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин. 
  

Място на извършване: гр.Видин  

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 
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Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 
 Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 

Офертата включва: 

- техническо предложение, съдържащо: 

1.документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

2. Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или 

ЕТ, а когато е ФЛ - копие от документ за самоличност; 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП – по Образец 

4. Декларация по чл.55 от ЗОП – по Образец 

5.. Декларация за приемане условията в проекта на договор -  по Образец  

6.. Предложение за изпълнение на поръчката,  
710. Ценово предложение  по образец.   
  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 
. Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност; 
Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен 

рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s или Българска 
агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „В”, присъдена от рейтинговите агенции 
Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „В2”, присъдена от 
Moody’s. 

. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти; 
Да притежават платформа за интернет банкиране; 

Да притежават банков клон или офис, находящ се в гр.Видин 

Икономическо и финансово състояние: [……] 

.  

Технически и професионални способности: [……] 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
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защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

икономически най-изгодна оферта за изпълнение на услугите, предмет на поръчката. 
Методиката и критериите за оценка са съобразени с Постановление №127 на 

Министерския съвет от 27 май 2013 г за допълнение на Правилника за реда на упражняване 
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с 
Постановление №112 на министерския съвет от 2003г., като оценката на участниците които 
правят предложенията се извършва по неколичествени и количествени показатели. 

 
4.1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна 

оценка - 40 точки: 
4.1.1. Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране, К1 – с 

максимална тежест 10 точки 
- при наличие на алтернативна (една или повече) платформа – 10 точки; 
- без алтернативна платформа – 5 точки. 

4.1.2.  Срок за обслужване на плащанията, К2 - с максимална тежест - 15 точки. 

Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, 
същите получават по 1.875 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както 
следва: 
 

Преводи в BGN 

Носител Платежна система 

Срок на 
депозиране/ 
приемане на 
нареждането 

Дата  
на изпълнение 

Дeбитен 
вальор 

(за сметката на 
наредителя) 

Кредитен 
вальор 

(за сметката на 
получателя) 

Бисера до 15.00 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 

Електронен 

Бисера/ Рингс 
от 15.01 до 
18.00 часа 

Същият 
работен ден 

Същият 
работен ден 

Следващият 
работен ден 

 
4.1.3.  Развитие на клонова мрежа, К3 - с максимална тежест - 5 точки. 
Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се 

оценяват по формулата К3 = 5 х (Мi/Ммах), където Ммах е най-големия брой клонове или офиси за 
обслужване на територията на град Монтана, посочен от участник, а Мi е броя клонове или 
офиси за обслужване на територията на град Монтана, посочен от конкретния участник. 

 
4.1.4. Рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, К4 - с 

максимална тежест - 10 точки. 
Максималния брой точки ще получи участникът, доказал най-висок кредитен рейтинг. 

Участник с втори по величина рейтинг получава 8 точки., участник с трети по величина рейтинг 
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получава 6 точки, участник с четвърти по величина рейтинг получава 4 точки  и всички останали 
получават 1 точка.  

 
Сборът на оценките по показателите от К1 до К4 формира обща оценка по 

неколичествените критерии (К некол),  както следва: 
 
К некол = К1+К2+К3+К4 
 
 
4.2. Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна 

оценка - 60 точки: 
 
4.2.1. Обща Прогнозна годишна стойност в лева, К5 - с максимална тежест - 50 точки 
                        Най ниската предложена обща цена  

K5 =                       
за управление на услугите  в лева

                             x  50 
Предложена от лицето, което прави предложението обща 

цена за изпълнение на услугите в лева 

 
4.2.2.  Годишен номинален лихвен процент по разплащателни сметки в BGN, К6 - с 

максимална тежест - 10 точки. 
Участникът с най-голям лихвен процент по разплащателни сметки в BGN се оценява с 10 

точки. Останалите участници се оценяват по формулата К6 = 10 х (Лi/Лмах), където Лмах е най-
големия лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от конкретния 
участник. 

 
Сборът на оценките по показателите К5 и К6 формира обща оценка по 

количествените критерии (К кол),  както следва: 
 
К кол = К5+К6 
 
4.3. Крайната комплексна оценка се образува от сбора на общите оценки по 

неколичествените и количествените критерии, както следва: 
 
Ккомпл = К некол + К кол 
 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-
висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са 
равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (К5) и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да 
се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий. 

 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 27.07.2016г.                     Час: 16:00 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 90 дни от крайната дата за получаване на заявленията за участие. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 28.07.2016г. 10:30ч.  
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Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  
 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 18.07.2016г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: Д-р Виолета Илиева Дочкова 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


