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Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536
Поделение:
Изходящ номер: 03 00 01 от дата 11/01/2016
Коментар на възложителя:
Покана за: ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТОРИ ДО
795 000 ЛЕВА
f

Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.
Р СТ. КИРКОВИЧ АД, гр. Стара Загора
Адрес
ул. Ген,Столетов №2
Пощенски код
Страна
Град
6000
Р България
Стара Загора
Телефон
Място/места за контакт
042 605443
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.
Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД, гр. Стара
Загора
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ваня Богданова
Факс
E-mail
042 601125
mbalad sz zop@mail.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Д-

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mbal-kirkovich.org
Р А З Д Е Л II
Обект на поръчката
Ц Строителство

Д Доставки

^Услуги

Кратко описание
Касае се за: ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ
КРЕДИТОРИ ДО 795 000 ЛЕВА
Общ терминологичен речник (CPV)
Оси. код
Оси, предмет

УНП: 39В921a-7d9b-4]b6-9dff-c093e66248d7

Доп. код (когато е приложимо)

66113000
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Р А З Д Е Л III
Количество или обем (Когато е приложимо)
С настоящата процедура се цели изборът на една банкова финансова
институция за предоставяне на кредита, поради което участниците
в процедурата да включат в офертата си предложение на условия за
предоставянето му, отговарящи на следните изисквания:
8.1. Максимален размер на кредит за за покриване на просрочени
задължения на дружеството до 795 ОООлева.
8.2. Валута на кредита - български лева.
8.3. Вид на дълга - банков кредит.
8.4. Срок на кредита - 30 месеца, считано от датата на подписване
на договора.
8.5. Начин на обезпечаване - Особен залог върху бъдещи вземания
на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД от Националнота здравноосигурителна каса, учреден от дружеството, по банкова сметка на
възложителя, която ще бъде заявена като сметка, по която да
постъпват средствата по договор/и с РЗОК.
8.6. Гратисен период - б месеца, считано от датата на подписване
на договора.
8.7. Краен срок за предоставяне на кредита - 7 дни от датата на
сключване на договора.
8.8. График за усвояване на финансовия ресурс: Усвояването на
главницата по договора за кредит за покриване на просрочени
задължения на дружеството ще става в съответствие със следния
индикативен график за усвояване на финансовия ресурс: около 300
000 лева до 30 дни от датата на сключване на договора, около 300
000 лева до 60 дни от датата на сключване на договора и около
1 9 5 0 0 0 лева до 90 дни от датата на сключване на договора.
8.9. Такса предсрочно погасяване - без такса. Такса и/или
комисионна за ангажимент - без такси и комисионни
8.10. Годишен максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент,
формиран от сбора на ОЛП на БНБ плюс надбавка, но кумулативно не
по-висок от 7 % годишно за целия срок на кредита.
8.11. Такса управление, изчислена върху максималния размер на
кредита - не по-висока от 1 %.
8.12. Предложен срок за обработка и разрешение по постъпило
искане за усвояване по кредита в
8.13. Наказателна лихва — надбавка, върху договорената лихва по
т. 8.9., начислявана върху сумата на просрочената главница, като
сборът на редовния лихвен процент по кредита и наказателната
надбавка не следва да надвишава 7 роцентни пункта годишно.
8.14. Участниците не могат да поставят допълнителни условия за
застраховки по кредита.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65999.00 Валута: B G N
Място на извършване
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД, гр. Стара Загора

код N U T S :
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.5. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят
участниците:
Минимални изисквания за технически възможности и/или
квалификация
1 . 5 . 1 . Валиден лиценз за извършване на банкова дейност в
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Република България, съгласно НАРЕДБА № 2 от 2 2 . 1 2 . 2 0 0 6 г. за
лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните институции;
1.5.2. Участниците трябва да имат валиден кредитен рейтинг
присъден от S t a n d a r t & P o o r ' s , F i t c h R a t i n g s , M o o d y ' s , БАКР или
друга рейтингова агенция, регистрирана по правилата на Регламент
№ 1 0 6 0 / 2 0 0 9 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа
относно агенциите за кредитен рейтинг.
1.5.3. Участникът следва да разполага с банков клон или офис на
територията на гр. Стара Загора, или да осигури еквивалентен
начин за обслужване на възложителя в гр.Стара Загора, чрез който
да обработва необходимите документи във връзка с изпълнението на
поръчката.
1.6.
Изискуеми документи, които участниците следва да
представят:
1 . 6 . 1 . Копие от Валиден лиценз за извършване на банкова дейност
в Република България, съгласно НАРЕДБА № 2 от 2 2 . 1 2 . 2 0 0 6 г. за
лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните институции;
1.6.2. Удостоверение-справка за определен кредитен рейтинг.
1.6.3. Списък-декларация с банкови клонове/офиси на участника на
територията на гр.Стара Загора.
Критерий за възлагане
Qнай-ниска цена

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерий за възлагане: икономически най-изгодното предложение.
1.1. Неколичествен показател (НП) с максимален брой - 10 точки.
Неколичествен показател /НП/ Максимален точки
НП - Срок за обработка и разрешение по искане за усвояване в
работни дни - 10
Срокът по показател НП се предлага в работни дни. Точките по
показателя се определят, както следва:
За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане
за усвояване по кредита до два работни дни участниците получават
максимален брой точки по показателя - 10 точки.
За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане
за усвояване по кредита
до три работни дни участниците
получават - 8 точки.
За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане
за усвояване по кредита
до четири работни дни участниците
получават - 6 точки.
За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане
за усвояване по кредитите до пет работни дни участниците
получават - 4 точки.
Всички предложения за срок за обработка и разрешение по
постъпило искане за усвояване по кредитите над пет работни дни
участниците получават - 2 точки.
1.2 Количествени показатели (КП) с максимален общ брой - 90
точки.
Количествени показатели /КП/точки
КП1.Годишен лихвен процент80
КП2.Такса управление 5
КПЗ.Наказателна лихва 5
1
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Общо количествени показатели до 90 точки максимум
1.2.1. Участниците получават точки по показател КП1, определени
по следната формула:
Минимален предложен лихвен процент - ОЛП на БНБ + надбавка
(различна от 0) х80
= Крайна оценка по подпоказателя КП1
Предложен от участника лихвен процент - ОЛП + надбавка
(различна от 0)
1.2.2. Участниците, получават точки по показател КП2, определени
по следната формула:
Минимална предложена такса управлениех 5 =Крайна оценка по
подпоказателя КП2
Предложена от участника такса управление
1.2.3. Участниците получават точки по показател КПЗ, определени
по следната формула:
Минимална предложена наказателна лихвах 5 =Крайна оценка по
подпоказателя КПЗ
Предложена от участника наказателна лихва
Оценката на участника по количествените показатели се изчислява
съгласно следната формула:
КП = КП1 + КП2 + КПЗ
1.3. Комплексната оценка (КО) на техническите предложения на
участниците ще се изчислява по следната формула:
КО = НП + КП
Офертата, получила най-висока крайна комплексна оценка, се
класира на първо място.
1.4. Ако по някои от показателите е посочена стойност 0.00, то за
целите на изчислението 0.00 се замества с 0.01.
Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка.
ВАЖНО:При оценка на всеки един от показателите (технически и
финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак
след десетичната запетая. В случай, че комплексните оценки на
две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се
приема тази оферта, в която са предложени най-ниски стойности на
годишен лихвен процент и такса управление на кредита.
При
условие че и тези два показателя са еднакви в офертите на
участниците,
комисията провежда публично жребий за определяне
на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако
"икономически най-изгодната оферта" не може да се определи по
реда, предвиден в предходните изречения.

Срок за получаване на офертите
Дата: 27/01/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да D Не [дЗ

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
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Р А З Д Е Л IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 27/01/2016 дд/мм/гггг

•
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