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за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата 
в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДЦУК/, във връзка с 
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Април 2020г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ
ПУБЛИЧНОПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВНА ДЕЙНОСТ -  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР -  Д-Р РУМЯНА ПЕТРОВА НАНОВСКА
ЕИК: 110503990, КОД NUTS : BG315
5500 гр. Ловеч, ул.”СъйкоСъев” №27
за контакти: тел. 068/667250,068/603370 , факс 068/603371
експерт ОП, Полина Христова 068/667250
имейл: mbal_lovech@abv.bg
интернет адрес: http://www.mbal-lovech.com
интернет адрес на профила на купувача: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
1. Правно основание за избора на процедурата -  На основание т.4 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 2013 г. на Министерски 
съвет и на Заповед № / 01.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „проф.д-
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
1. Предмет на Поканата : 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.
2. Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на услугата е 3 000 лева без ДДС.
3. Място за изпълнение на услугата - банковия офис на изпълнителя и интернет банкиране 
извършвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. 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.
5. Източник на финансиране - със собствени средства на Възложителя.

Ш.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА.
При избор на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите публичност, 

прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, 
равнопоставеност и пропорционалност, съгласно т.4.1 от Приложение № 3 към чл.136 от 
Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 
финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции от ПРУПДТДДУК.

1. Офертата се изготвя в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
настоящата Покана.

2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на 
всички дейности от предмета на поръчката.

3. Не се допуска представянето на варианти.
4. До участие се допускат всички български и чуждестранни юридически лица, както и техни 

обединения, представляващи банкови институции. Участниците трябва да са банкови
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институции, които да разполагат с банков офис или представителство на територията на 
гр. Ловеч.

5. Офертата се подава на български език.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или 
оферта.

7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 
процедура

8. Всички разходи за подготовка и участие в поръчка са за сметка на участника.
9. Избраният за изпълнителна на услугата по настоящата Покана, трябва да извършва 

всички необходими банкови операции свързани с дейността на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“ АД грЛовеч.

10. Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции. Документи, 
представляващи копия, задължително се парафират с гриф „Вярно с оригинала”, подпис 
и печат.

11. Възложителят предоставя до Поканата, документацията и образците към нея 
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на електронният адрес на МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч : http://www.mbal-lovech.com/, Профил на купувача, 
Новини, Съответната Покана.
Съгласно т.4.3 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.136 от ПРУПДТДДУК -  Поканата за предоставяне на 
оферти ще е публикувана и на интернет страницата на Министерство на 
Здравеопазването, както и във ежедневник вестник Земя.

12. Участниците желаещи да подадат оферти - лично или чрез упълномощено лице 
представят офертите си в запечатана непрозрачна опаковка на място или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка и в срок, в стая № 27, етаж.2, Административна 
част на МБАЛ“проф.д-р.П.Стоянов“ АД -  гр.Ловеч, 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 27.

Върху запечатаната непрозрачна опаковката участника посочва, следната информация : 
В горният десен ъгъл на опаковката :
Адрес: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ 
Етаж.№ 2, Административна част, стая № 27 
5500 Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27

Оферта за участие в покана с предмет : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ 
НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”.

В долният ляв ъгъл на опаковката се посочва: 
наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, 

телефон и по възможност факс и e-mail адрес.

Представената оферта трябва да съдържа, следните документи:
1. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника, подписан от 

кандидата -  Образец № 1.
2. Оферта за участие - Образец 2.
3. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно 

от законния представител на участника -  в оригинал или във формата на нотариално 
заверено копие;

4. Декларация -  Образец № 3
5. Декларация -  Образец № 4.
6. Техническо предложение, съдържащо:
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5.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя -  Образец № 5
5.2. Лиценз на името на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от Наредба №2 за 

лицензните,одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции 
-  копие заверено с гриф „вярно с оригинала“, печат и подпис на участника;

5.3. Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден, непроменен и 
неоттеглен) към датата на подаване на офертата - дългосрочен кредитен рейтинг с оценка, 
присъдена от рейтинговите агенции standard & poor’s, fitch или българска агенция за кредитен 
рейтинг, или „вааЗ”, присъдена от moody’s.

6. Ценово предложение - попълва се образец №6 и съдържа единична цена за всяка 
предлагана банкова операция - такса.

Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции. Документи, 
представляващи копия, задължително се парафират „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

Срок и място за представяне на офертите :
Съгласно Покана с предмет : “Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р 
П.СТОЯНОВ” АД -ЛОВЕЧ”

IV. КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

На основание т.2 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 ПРУПДТДДУК, Критерии за оценка : Икономически най-изгодната 
оферта се определя въз основа на оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 
основа на цена и качествени показатели.

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 
Количествени -  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:
1 ‘ Кнеколичествени = Khi + Кнг + Кнз = 40 точки
Khi - наличие на алтернативни платформи за интернет банкиране
2 /две/ или повече платформи - 20 точки
1 /една/ платформа -10 точки

Кнг - клонова мрежа /брой офиси на участника/

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

Кнз- 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+
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А2 А А А
АЗ А- А- А-

Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ ВВВ+
Ваа2 ввв ввв ввв
ВааЗ ввв- ввв- ввв-

2 .К ко л и ч е с тв е н и  = 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 вт ори з н а к  след  

д есет ичнат а зап ет ая )

Стойност, лв.
(до вт ори з н а к  след  

д есет ичнат а  
зап ет ая )

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 вт ори з н а к  след  

д есет ичнат а  
зап ет ая )

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.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1 .При условията и по реда на т.4. от Приложение №3 към чл. 136 от Правилника за реда 

упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, ПМС 
№ 127/27.05.2013 г.
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2.Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за провеждане на 

подбор и оценка и класиране, назначена от Възложителя.
3.3а разглеждане и оценка на постъпилите оферти Възложителят назначава с писмена 

заповед комисия, в която се включват нечетен брой членове, за разглеждане, оценка и класиране 
на офертите.

4.Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

б.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
участниците. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 
Възложителя заедно с цялата документация. Протоколът се утвърждава от Възложителя и се 
изпраща на участниците и се качва на сайта на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч в 
обособената електронна преписка.

6. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата 
на класирания на първо място участник.

7. Изборът на кредитна или финансова институция се извършва на база на 
представени оферти от най-малко пет институции. Ако в определения срок за получаване на 
оферти не са получени най-малко пет оферти, Възложителя прекратява поканата на основание 
т.4.2 от Приложение №3 към чл. 136 от Правилника за реда упражняване правата на държавата 
в търговски дружества с държавно участие в капитала, ПМС № 127/27.05.2013 г.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на услугата по процедурата с 
участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител, при условие че 
при подписване на договора определения изпълнител:
a) Свидетелство за съдимост на управителят/изпълнителния директор и членовете на 
управителните органи на кандидата, издадено от съответния компетентен орган, с дата на 
издаване не по-рано от 6 /шест/ месеца преди сключване на договора /оригинал /;
b) Удостоверения от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището 
на възложителя и на участника.
c) Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда.
d) Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията
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Април 2020r.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОКАНАТА

I. 0БЩИ УСЛОВИЯ.
II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА;
IV. КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР;
УН.ОБРАЗЦИ :
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата -  Образец
№ 1 .
2.0ферта за участие съгласно - Образец 2.
3. Декларация -  Образец № 3.
4. Декларация -  Образец № 4.
5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя
6. Ценово предложение - Образец №6.
7. Приложение - Проект на договор.
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