УТВЪРДИЛ: ………………………..
/ПРОФ. Д-Р ЙОВЧО ЙОВЧЕВ, ДМ/

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
за събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща финансова
институция за дейността на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД при
изпълнение изискванията Приложение № 3 към чл. 136 от Правилника за реда
упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие
в капитала, допълнен с Постановление № 127 от 27.05.2013 г. на Министерски
съвет.
І. ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

За участие в събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 от ЗОП, за
възлагане на поръчка с предмет:
„Избор на обслужваща
финансова
институция за дейността на Университетска многопрофилна болница за
активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора“, при
изпълнение изискванията Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда
упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие
в капитала, допълнен с Постановление № 127 от 27.05.2013 г. на Министерския
съвет.
1. Описание на предмета на поръчката:
1.1. Поръчката е по реда на чл. 186 от ЗОП – събиране на оферти с обява
за предоставяне на финансови услуги на УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД
гр. Стара Загора, които включват:
1. междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера на гише;
2. междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез РИНГС на гише;
3. междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера – интернет банкиране;
4. междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез РИНГС – интернет банкиране;
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5. вътрешнобанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера на гише;
6. вътрешнобанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера – интернет
банкиране;
7. получаване на превод във валута – евро;
8. получаване на превод във валута – американски долар;
9. превод във валута – евро –на гише – вальор TOM;
10. превод във валута – евро –на гише – вальор SAME;
11. превод във валута – американски долар – на гише – вальор TOM;
12. превод във валута – американски долар – на гише - вальор SAME;
13. превод във валута – евро – чрез интернет банкиране – вальор TOM;
14. превод във валута – евро – чрез интернет банкиране - вальор SAME;
15. превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране– вальор
TOM;
16. превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране- вальор
SAME;
17. вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) – общо платежно
нареждане;
18. междубанков превод на масов файл (напр. заплати) – общо платежно
нареждане при използване на платежна система Бисера
19. месечно обслужване на разплащателна сметка в левове;
20. месечно обслужване на разплащателна сметка в евро;
21. месечно обслужване на разплащателна сметка в американски долари;
22. касова операция – внасяне на левове в брой за суми до 10 000 лв.;
23. касова операция–внасяне на левове в брой за суми равни и над 10 000 лв.;
24. касова операция – внасяне на американски долари в брой;
25. касова операция – внасяне на евро в брой;
26. касова операция – теглене на левове в брой за суми до 10 000 лв.;
27. касова операция–теглене на левове в брой за суми равни и над 10 000 лв.;
28. касова операция – теглене на американски долари в брой;
29. касова операция – теглене на евро в брой;
30. откриване на банкова сметка в лева;
31. откриване на банкова сметка в евро;
32. откриване на банкова сметка в американски долари;
33. закриване на банкова сметка в лева;
34. закриване на банкова сметка в евро;
35. закриване на банкова сметка в американски долари;
36. Такси за обслужване при разплащания с дебитни карти, кредитни карти,
както и платежни инструменти, свързани с карти на национални картови схеми
на други държави на инсталирани електронни терминални устройства ПОС на
банката на територията на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД.
36.1. Платежни инструменти, свързани с дебитни карти
36.2. Платежни инструменти, свързани с кредитни карти
36.3. Платежни инструменти, свързани с карти на национални картови схеми на
други държави
37. Такса за издаване на бизнес дебитни карти на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян
Киркович” АД
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Поръчката е в изпълнение на изискванията на Постановление №
127/27.05.2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда
упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие
в капитала.
1.1.А. Начин на плащане от Възложителя – текущо и ежемесечно.
1.2. Банковите институции следва да разполагат с банков офис или
представителство на територията на гр. Стара Загора.
1.3. Услугите се заплащат въз основа на сключен с изпълнителя договор и
оферираните единични цени от определения за изпълнител участник.
ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:
2.1. Участниците в процедурата, трябва да оферират всяка една услуга,
включена в техническата спецификация и образеца на ценовото предложение.
Участник, който е попълнил изцяло ценовото си предложение и/или то е
попълнено по начин, че е невъзможно да бъде оценено, ще бъде отстранен от
участие в процедурата.
Всеки участник може да представи само една оферта.
2.2. Ценовата оферта се попълва на хартиен и ел. носител - диск, съгласно
образеца в Приложение № 3.
2.3. Всички представени към офертата документи следва да са попълнени
на български език, без задрасквания и поправки. Предложения, написани на
ръка или със задрасквания и поправки, няма да се разглеждат, а участниците –
отстранени от участие в процедурата.
2.4. Предложените от участника такси, вкл. и в процентно изражение,
които не са положително число или не дават възможност за изчисление по
формулите, няма да се разглеждат, а участниците ще бъдат отстранени.
2.5. Предложените такси, вкл. и в процентно изражение и срокове не
подлежат на промяна за срока на договора.
2.6. Офертите, следва да отговарят на минималните изисквания на
Възложителя относно критериите за подбор и да съдържат документите за
участие, посочени по–долу.
2.7. При липса на някой от задължителните документи, изброени в в
настоящата покана, Комисията може да изиска допълнително в предоставен от
нея срок, представянето на последните.
2.8. Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник
оферта, която:
1. е постъпила в незапечатана и/или в прозрачна опаковка;
2. е постъпила в опаковка с нарушена цялост;
3. е постъпила след изтичане на крайния срок.
Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
2.9. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа
стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от
законния представител на участника или от упълномощено от него лице, което
трябва да е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
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2.10. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху
опаковката участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по
възможност – факс и електронен адрес. В опаковката с офертата се поставят
всички документи, изискани от Възложителя. Ценовото предложение на
участника – Приложение № 3 /на хартиен носител/и Приложение № 3а /на
магнитен носител/ към настоящата покана се поставят в непрозрачната
запечатана опаковка в отделен запечатан плик с надпис „ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.
3. Условия за участие в процедурата:
3.1. Срок за подаване на офертите за участие – до 16:00 часа на
22.06.2020год. включително. Офертите се подават в деловодството на УМБАЛ
„Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, намиращо се на адрес гр. Стара
Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2.
Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 13:00 часа на
23.06.2020год. в заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ
„Проф. Д-р Ст.Киркович” АД гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” № 2.
3.2. Върху опаковката с офертата участникът посочва наименованието на
поръчката, за която участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
4. Изисквания към изпълнението на поръчката:
- Срок на валидност на офертите – не по-малко от 90 /деветдесет/ дни, считано
от крайния срок за подаване на офертите.
- Срок на изпълнение – 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на
сключване на договор за комплексно банково обслужване.
- Място на изпълнение – централен офис и клонове на банката на територията на
град Стара Загора
- Прогнозна стойност – 20 000 лв. без ДДС.
III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
1. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл.
54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
1.1
Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларациите се подписват от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
1.2
В случай, че за участник са налице някое от посочените основания за
отстраняване по чл. 54, ал. 1 т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и т. 7 от ЗОП, същият има правото
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
1.3
За целта участникът може да докаже, че:
1.3.1
е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени
или обезпечени;
1.3.2
е платил или в процес на изплащане на дължимо обезщетение за
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или
нарушение;
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1.3.3
е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като
активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни
предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се
предотвратят нови престъпления или нарушения.
1.3.4
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 6 и т. 7 от
ЗОП се прилагат, когато са възникнали преди или по време на процедурата.
2. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата
е подадена от обединение за някой от участниците, за което са налице
посочените обстоятелства.
2.1. Освен на основанията, посочени по-горе – чл. 54, ал. 1 от ЗОП,
Възложителят отстранява от процедурата и:
2.1.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор
или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в
документацията;
2.1.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката посочена от Възложителя.
2.1.3. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП:
„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа: а) лицата, едното от които контролира
другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се
контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г)
съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта
степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез
дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от
броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо
лице; или б) може да определя пряко или непряко повече от половината от
членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
2.1.4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са
налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици. С офертата си, участникът следва да представи декларация по чл.
3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици, подписана от представляващия
участника.
2.1.5. Лице, което участва в обединение или друго образувание, или е дало
съгласие и фигурира като подизълнител в офертата на друг участник, не може да
представи самостоятелна оферта.
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2.1.6. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е поканен
писмено по време на провеждане на процедурата да удължи срока на валидност
на офертата си, не стори това писмено в срока, посочен му от Възложителя.
2.1.7. Възложителят ще отстрани участник, който в ценовото си
предложение е предложил обща стойност по-висока от 20 000 лева без ДДС за
срока на изпълнение на поръчката.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА
ПОДБОР:
1.
Доказателства
за
Правоспособност
за
упражняване
на
професионална дейност:
Участникът трябва да има валиден лиценз за извършване на банкова
дейност в РБългария, съгласно Наредба № 2 от 22.12.2006г. за лицензите,
одобренията и разрешенията, издаване от БНБ по Закона за кредитните
институции.
Ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на банкова
дейност от компетентните органи на държава – членка, която предоставя
директо или чрез клон услуги на територията на РБългария, се представя
издадено в полза на този участник разрешение на извършване на банкова
дейност от компетентните органи на държавата – членка и писмени документи
за изпълненине на процедурата по чл. 21 от Закона за кредитните институции
или по чл. 22 от същия закон.
Участникът следва да представи в офертата си валиден лиценз/разрешение
за извършване на банкова дейност в РБългария - заверено от участника копие
на лиценза с гриф „Вярно с оригинала”, подпис име и фамилия на положилия
подписа за заверка, и печат;
2. Изисквания за технически и професионални способности:
2.1. Участниците следва да имат валиден кредитен рейтинг, присъден от
Standart & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s, БАКР или друга рейтингова агенция,
регистрирана по правилата на Регламент № 1060/2009 на Европейския
парламент и на Съвета на Европа относно агенциите за кредитен рейтинг.
За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи копие
от документ за последен кредитен рейтинг от агенция за банков рейтинг, от
който да е виден рейтингът, присъден на участника – оригинал или заверено от
участника копие с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и име и фамилия на
положилия подписа за заверка, и мокър печат.
2.2. Декларация от участника за наличие на възможност да обслужва
работните заплати и възнаграждение на служителите по трудов и граждански
договор на лечебното заведение - приблизителен брой 1000 души, в свободен
текст;
3. Необходими документи, които следва да се съдържат в офертата:
3.1. Представяне на участника – по образец;
3.2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което
изхожда офертата, в случай, че това не е законният представител на участника –
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нотариално заверено пълномощно – оригинал или заверен нотариално препис на
оригинала на пълномощното;
3.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 7 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (оригинал
с подпис и печат) - поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3,
т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват
участника.
3.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и
приемане на последните (оригинал с подпис и печат) - поставя се в общата
запечатана непрозрачна опаковка;
3.5. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във
връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (оригинал с подпис и печат) - поставя се в общата
запечатана непрозрачна опаковка;
3.6. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно
приложения към документацията образец – оригинал с подпис и печат - поставя
се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
3.7. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от
ЗОП и приложения образец - оригинал с подпис и печат - поставя се в общата
запечатана непрозрачна опаковка;
3.8. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) –
оригинал с подпис и печат - поставя се в общата запечатана непрозрачна
опаковка;
3.9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
3.10. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП
3.11. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на основание
чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 19, ал.1 от Закона за защита иа личните данни (ЗЗЛД)
и Регламент (ЕС) 2016/679
3.12. Валиден лиценз/разрешение за извършване на банкова дейност в
РБългария - заверено от участника копие на лиценза с гриф „Вярно с оригинала”,
подпис име и фамилия на положилия подписа за заверка, и печат.
3.13. Документ за последен кредитен рейтинг от агенция за банков рейтинг,
от който да е виден рейтингът, присъден на участника – оригинал или заверено
от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и име и фамилия на
положилия подписа за заверка, и мокър печат.
3.14. Декларация от участника за наличие на възможност да обслужва
работните заплати и възнаграждение на служителите по трудов и граждански
договор на лечебното заведение - приблизителен брой 1000 души, в свободен
текст;
3.15. Предложение за изпълнение на поръчката - съгласно Приложение № 2
към настоящата обява.
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3.16. Ценово предложение, съгласно приложения образец – „Ценово
предложение” - Приложение № 3 и Приложение № 3А към настоящата обява в
отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”.
Всички документи се поставят в ЗАПЕЧАТАНА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА.
Всички представени в офертата документи трябва да са описани в „Опис
на документите, съдържащи се в офертата“.
Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в
поръчката, съгласно представените документи или от изрично упълномощен за
участие в настоящата процедура представител с приложено нотариално заверено
пълномощно, с изключение на декларациите, с които се декларира наличието или
липсата на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП, които се
подписват от всички лица, представляващи участника.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях
трябва да отговаря на условията на възложителя и да представи задължителните
документи, съгласно разпоредбите на ЗОП и настоящата обява.
V. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗБОР И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА:
1. Методиката и критериите за оценка са съобразени с Правилника за реда
за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно
участие в капитала, като критерия за оценка на офертите, съгласно Приложение
№ 3 към чл. 13б от Правилника е икономически най-изгодна оферта, която се
определя възоснова на комплексна оценка на офертата, съгласно два вида
показатели за съответните искани от възложителя групи финансови услуги:
неколичествени и количествени показатели с фиксирани относителни тегла,
както следва:
неколичествени показатели с обща относителна тежест с крайна
оценка в размер на 40 на сто;
и
количествени показатели с обща относителна тежест в крайната
оценка в размер на 60 на сто.
Съгласно чл. 70 от ЗОП, поръчката се възлага възоснова на икономически
най-изгодна оферта при критерии за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена, като показателят качество включва технически параметри и
достъпност за неколичествения подпоказател „Надежност на платформата за
интернет банкиране” и обслужване и поддръжка, включително и начин и срок за
изпълнение за неколичествения подпоказател”: „Срок за обслужване на
плащанията”.
Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.
Офертите, които не отговарят на изискванията на възложителя в
настоящата обява и приложенията към нея се отстраняват след мотивирана
обосновка от комисията.
Показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на
участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените
от възложителя изисквания.
Участник, чието техническо предложение не отговаря на изискванията на
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възложителя и/или е изготвено по начин, който не дава възможност да бъдат
оценени неколичествените показатели по всеки от елементите на настоящата
методика, подлежи на отстраняване.
При разглеждане на офертата се оценяват най-напред предложенията на
участниците, съдържащи се в предложенията за изпълнение на поръчката и
представляващи
двата
подпоказателя
на
показателя
“Неколичествени
показатели” - подпоказател „Срок за обслужване на плащанията“ и
подпоказател „Надеждност на платформата за интернет банкиране”.
След като бъдат оценени предложенията на участника по неколичествения
показател, ще бъдат отворени ценовите предложения, съгласно правилото на чл.
57 от ППЗОП и ще бъдат оценени предложените от участниците цени по
количествените показатели, съобразно посочената по-долу методика за оценка на
количествения показател.
При подаване на офертите си, участниците следва да имат предвид
следното:
- Не е допустимо предлагането на комисионна в % от стойността на
финансовите услуги по количествените показатели, с изключение на услугите по
К 36.1, 36.2 и 36.3. Съгласно проекта на договор, за изпълнение на предмета на
поръчката, възложителят ще дължи на банката възнаграждение, съгласно
нейното ценово предложение в офертата, а не съгласно тарифата й. Максимален
коефициент ще получи участникът, предложил най–нисък процент по
показателите К 36.1, 36.2 и 36.3.
Целта на обществената поръчка е именно да се постигнат по-благоприятни
условия за възложителя, ако това е възможно.
Ценовите предложения в офертите се посочват в български лева. Право на
всеки участник е сам да определи размера на всяка оферирана от него цена. Ако
бъде избран за изпълнител, възложителят ще заплаща само тези цени, които са
посочени в съответното ценово предложение, тъй като съгласно проекта на
договор и настоящата утвърдена документация те не подлежат на промяна освен
в случаите, предвидени в нормативен акт.
- Участниците по количествени показатели по К 19-К 21 следва да
предложат такси за месечно обслужване за разплащателна сметка в съответната
валута, обвързани с получаване на отчети през система за Интернет банкиране
(независимо от периодичността им).
- Във връзка с изпълнение на разпоредбите на т. 3.2, 4.2 и 4.6 от
Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на
държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала
/Правилника/, възложителят ще сключи договори с първите пет участника в
класирането.
Ако постъпят по-малко от 5 оферти, то възложителят на основание т. 4.6 от
Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника, публикува повторна покана за
оферти при условията и реда на т. 4.3 и 4.4 от същия член. В този случай срокът
за получаване на оферти е 5 работни, като възложителя избира изпълнител на
базата на представени оферти, независимо от техния брой /т.е. ако има
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подадени по-малко от пет оферти, то възложителят ще сключи договор с всички
класирани участници/.
- Участниците следва да осигурят чрез съответния софтуер, възможност за
отдалечено електронно банково обслужване на сметките на Възложителя,
открити в банката, който би следвало най-малко да има възможност да се
извършват следните услуги: да предоставят услугата електронно банкиране в
режим на реално време и информация по движението на сметките и наличност
на титуляра на сметката; да предоставят чрез електронно банкиране следните
yслуги: справки за наличността и движението по сметки/ разплащателни,
кредитни, депозитни/; справка за статуса на наредените преводи; плащане на
сметки за комунални услуги; нареждане на вътрешнобанкови преводи и
междубанкови преводи; справки за транзакции с банкови карти; покупкопродажба на валута; и други услуги - които участникът може да предложи.
- При подаване на ценовото си предложение, участниците следва да имат
предвид, че цените и съответните стойности се посочват в числа с точност до
втория знак след десетичната запетая. Ако е посочено с точност до третия или
следващ знак, то комисията закръгля съответно до втория знак след десетичната
запетая.
- Посочените вальори са еднакво предпочитани от възложителя.
2. Оценка по показател “Неколичествени показатели”
Оценяването се извършва посредством оценка на съдържанието на
техническото предложение на всеки участник. Максималната обща стойност,
която може да получи всеки участник е 40 т. Оценката по всеки един от
неколичествените подпоказатели се извършва по отделно, както следва:
2.1. Оценка по неколичествен подпоказател „Срок за обслужване на
плащанията“:
Оценяването се извършва съгласно посочения срок за обслужване на
плащанията от всеки участник в предложението му за изпълнение на поръчката.
Измерва се на базата на долупосочената таблица като максималната оценка е 20
т.:
Посочен срок за обслужване на Брой точки
плащанията
Незабавно
20 т.
До 4 часа включително
14 т.
От 4 часа до 24 часа включително
7 т.
Над 24 часа
1 т.
2.2. Оценка по неколичествен подпоказател „Надеждност на
платформата за интернет банкиране“:
Оценяването се извършва съгласно описанието на надеждността на
платформата за интернет банкиране от всеки участник в предложението му за
изпълнение на поръчката. Измерва се на базата на долупосочената таблица като
максималната оценка е 20 т.:
Надеждност на платформата за интернет банкиране
Брой
точки
Налице са и двете от следните:
20 т.
1) използват се една или повече програми за защита на
информацията (програмите може да са както собствени
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разработки,
така
и
придобити
без
значение
от
правоотношението);
2) платформата за интернет банкиране има възможност за работа с
квалифициран електронен подпис.
Налице е поне едно от двете от следните:
10 т.
1) използват се една или повече програми за защита на
информацията (програмите може да са както собствени
разработки,
така
и
придобити
без
значение
от
правоотношението);
2) платформата за интернет банкиране има възможност за работа с
квалифициран електронен подпис.
Налице не е нито едно от следните:
1 т.
1) използват се една или повече програми за защита на
информацията (програмите може да са както собствени
разработки,
така
и
придобити
без
значение
от
правоотношението);
2) платформата за интернет банкиране има възможност за работа с
квалифициран електронен подпис.
След като всеки конкретен участник получи оценка по всички
горепосочени неколичествени подпоказатели, то неговите оценки се събират.
Получилият най-висок сбор получава оценка от 40 т., а на всички останали се
оценяват по следната формула:
Сбор на участника
Най-висок сбор

х

40
точки

= Брой точки по показател „Неколичествени показатели“

3. Оценка по показател “Количествени показатели”
След разглеждане и оценка на по - горния показател се пристъпва към
отваряне на ценовите показатели за оценка по показателя “Количествени
показатели”. На първо място се проверява дали офертата е изготвена съгласно
приложения образец в документацията за участие. Ценови оферти, които имат
несъответствие се отстраняват след мотивирана обосновка на комисията.
Оценката по всеки един от количествените подпоказатели се извършва в
съответствие с долната таблица и формула:
Коефициент
Подпоказатели за оценка (К1 до К37) – „Такса в български лева за:
К№
на тежест
/КТ/
1
междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера на гише;
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2
междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез РИНГС на гише;
10
междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера – интернет
3
12
банкиране;
междубанковo безкасовo плащанe я в лева чрез РИНГС – интернет
4
12
банкиране;
5
вътрешнобанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера на гише;
12
вътрешнобанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера – интернет
6
12
банкиране;
7
получаване на превод във валута – евро;
2
8
получаване на превод във валута – американски долар;
2
9
превод във валута – евро –на гише – вальор TOM;
2
10 превод във валута – евро –на гише – вальор SAME;
2
11

К№

Подпоказатели за оценка (К1 до К37) – „Такса в български лева за:

11
12
13
14

превод във валута – американски долар – на гише – вальор TOM;
превод във валута – американски долар – на гише - вальор SAME;
превод във валута – евро – чрез интернет банкиране – вальор TOM;
превод във валута – евро – чрез интернет банкиране - вальор SAME;
превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране –
вальор TOM;
превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране вальор SAME;
вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) – общо платежно
нареждане;
междубанков превод на масов файл (напр. заплати) – общо платежно
нареждане при използване на платежна система Бисера;
месечно обслужване на разплащателна сметка в левове;
месечно обслужване на разплащателна сметка в евро;
месечно обслужване на разплащателна сметка в американски долари;
касова операция – внасяне на левове в брой за суми до 10 000 лв.;
касова операция – внасяне на левове в брой за суми равни и над 10 000
лв.;
касова операция – внасяне на американски долари в брой;
касова операция – внасяне на евро в брой;
касова операция – теглене на левове в брой за суми до 10 000 лв.;
касова операция – теглене на левове в брой за суми равни и над 10 000
лв.;
касова операция – теглене на американски долари в брой;
касова операция – теглене на евро в брой;
откриване на банкова сметка в лева;
откриване на банкова сметка в евро;
откриване на банкова сметка в американски долари;
закриване на банкова сметка в лева;
закриване на банкова сметка в евро;
закриване на банкова сметка в американски долари;

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

36.1
36.2
36.3
37

Коефициент
на тежест
/КТ/
2
2
2
2
2
2
21
21
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Такси за обслужване при разплащания с дебитни карти, кредитни карти,
както и платежни инструменти, свързани с карти на национални картови
схеми на други държави на инсталирани електронни терминални
устройства ПОС на банката на територията на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян
Киркович” АД
Платежни инструменти, свързани с дебитни карти
Платежни инструменти, свързани с кредитни карти
Платежни инструменти, свързани с карти на национални картови схеми
на други държави
Такса за Издаване на бизнес дебитни карти на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян
Киркович” АД

2
2
2
4
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Оценката по всеки един от горепосочените подпоказатели се изчислява в
съответствие със следните формули:
а) за подпоказатели К 1 до К 37:
Най-ниска предложена такса (различна от 0)
Предложена такса (различна от 0)

х

Коефициент на
тежест

=

Крайна оценка по
подпоказателя КХ

Ако даден участник е предложил такса равна на 0 /нула/ (т.е. ще
извършва посочената услуга без възнаграждение), то му се присъждат точки
равни на коефициента на тежест по съответния подпоказател К 1 до К 17.
След като всеки конкретен участник получи оценка по всички
горепосочени количествени подпоказатели, то неговите оценки се събират.
Получилият най-висок сбор получава оценка от 60 точки, а на всички останали
се претеглят по следната формула:
Сбор на участника
Най-висок сбор

х

60точки

= Брой точки по показател „Количествени показатели“

4. Комплексна оценка на офертите
Общата /комплексна/ оценка на офертите е равна на сбора от оценките по
двата показателя:
“Неколичествени показатели” + „Количествени показатели“ = Крайна
оценка
Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира
участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка по посочената по-горе
формула. Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител.
5. Сключване на договор: договори ще се сключат с класираните на
първите пет места участници, при условие че при подписване на договора
изпълнителят представи копия, заверени вярно с оригинала на следните
документи:
1/. Свидетелство за съдимост;
2/. Удостоверение от органите по приходите за липса на обстоятелства, съгласно
чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
3/. Удостоверение от общината по седалището на възложителя за липса на
обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
4/. Удостоверение от общината по седалището на участника за липса на
обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
5/. Декларация обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 до т. 7 вкл. от ЗОП, в
случай, че участникът се представлява самостоятелно от повече от едно
лице (само в приложимите случаи).
5.1. Във връзка с изпълнение на разпоредбите на т. 3.1 и 3.2 от Приложение
№ 3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в
търговски дружества с държавно участие в капитала следва да се сключат
13

толкова договори, съгласно нетната експозиция към края на всеки месец на база
на салдата към последната дата на съответния месец. Договори се сключват с
класираните, съгласно Решението за класиране на Изпълнителния директор на
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, съгласно правилата на разпоредбите на
т. 3.1 и т. 3.2 от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника.
5.2. В случай, че определен за изпълнител участник не сключи договор в 30
дневен срок от обявяването му за изпълнител, Възложителят сключва договор с
класирания на следващо място участник в процедурата.
6. В изпълнение на т. 4.3. от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за
реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала, настоящата покана се публикува на сайта Министерство на
здравеопазването, както и в поне една специализирана интернет медия и/или в
поне един ежедневник,
6.1. В резултат спазването на разпоредбите на т. 4.3. от Приложение № 3 към
чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски
дружества с държавно участие в капитала, срокът за получаване на оферти не
може да е по-малък от 10 работни (работни) дни от публикуване на настоящата
обява.
6.2. Изборът за изпълнител се съобразява с изискванията за нетните
експозиции на възложителя към кредитни и финансови институции.
7.
Лице за контакт от страна на Възложителя: Иван Велинов Петров,
Икономически директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр.Стара
Загора.
Прогнозни обеми по количествените показатели К 1-К 37:
К
№

Подпоказатели за оценка (К1 до К37) – „Такса в български лева за:
междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера на гише;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез РИНГС на гише;
междубанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера – интернет банкиране;
междубанковo безкасовo плащанe я в лева чрез РИНГС – интернет банкиране;
вътрешнобанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера на гише;
вътрешнобанковo безкасовo плащанe в лева чрез Бисера – интернет банкиране;
получаване на превод във валута – евро;
получаване на превод във валута – американски долар;
превод във валута – евро –на гише – вальор TOM;
превод във валута – евро –на гише – вальор SAME;
превод във валута – американски долар – на гише – вальор TOM;
превод във валута – американски долар – на гише - вальор SAME;
превод във валута – евро – чрез интернет банкиране – вальор TOM;
превод във валута – евро – чрез интернет банкиране - вальор SAME;

Мярка

брой

прогнозен
месечен
размер

брой

60

60

брой

6

6

брой

200

200

брой

15

15

брой

15

15

брой
брой

1
1

1
1

брой
брой
брой

1
1
1

1
1
1

брой

1

1

брой

1

1

брой

1

1

брой

1

1

брой

1

1

брой

1

1

превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране– вальор TOM;
15
превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране- вальор SAME;
16

14

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) – общо платежно един ред
нареждане;
от файла
= една
операция 50
междубанков превод на масов файл (напр. заплати) – общо платежно нареждане; един ред
от файла
при използване на платежна система Бисера;
= една
операция 1100
месечно обслужване на разпл. сметка в левове;
брой
8
месечно обслужване на разпл. сметка в евро;
брой
1
месечно обслужване на разпл. сметка в американски долари;
брой
1
касова операция – внасяне на левове в брой за суми до 10 000 лв.;
брой
20
касова операция – внасяне на левове в брой за суми равни и над 10 000 лв.;
брой
10
касова операция – внасяне на американски долари в брой;
брой
1
касова операция – внасяне на евро в брой;
брой
1
касова операция – теглене на левове в брой за суми до 10 000 лв.;
брой
5
касова операция – теглене на левове в брой за суми равни и над 10 000 лв.;
брой
6
касова операция – теглене на американски долари в брой;
брой
1
касова операция – теглене на евро в брой;
брой
1
откриване на банкова сметка в лева;
брой
1
откриване на банкова сметка в евро;
брой
1
откриване на банкова сметка в американски долари;
брой
1
закриване на банкова сметка в лева;
брой
1
закриване на банкова сметка в евро;
брой
1
закриване на банкова сметка в американски долари;
брой
1

50

1100
8
1
1
20
10
1
1
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1

Такси за обслужване при разплащания с дебитни карти, кредитни карти, както и
платежни инструменти, свързани с карти на национални картови схеми на други
държави на инсталирани електронни терминални устройства ПОС на банката на
територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД

36.1 Платежни инструменти, свързани с дебитни карти
36.2 Платежни инструменти, свързани с кредитни карти
Платежни инструменти, свързани с карти на национални картови схеми на други
36.3 държави
Такса за Издаване на бизнес дебитни карти на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян
37 Киркович” АД

брой
брой

20
10

20
10

брой

5

5

брой

1

1
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