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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 5993 от дата 10/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
 "Многопрофилна болница за активно лечение-Д-р Братан Шукеров" 
АД

Адрес
бул. България №2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Добринка Белева, Недялка Стаевска

E-mail Факс
orb-sm@mbox.digsys.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
"Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 
финансови институции на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД за срок от 
една година"

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66110000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Вид и характеристика на финансовите услуги: обслужване на 
разплащателна сметка, касови операции на територията на 
гр.Смолян, преводи от сметка на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД, 
превод на трудовите възнаграждения на служителите на „МБАЛ Д-р 
Братан Шукеров”АД.

Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване
гр.Смолян код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертите да съдържат следната информация:
3.1.   Списък на документите, съдаржащи се в офертата.
3.2.  Данни за лицето, което прави предложението, включително 
координати за връзка, телефон,  адрес, представляващ и 
координатор за изпълнението; 
3.3. Пълномощно на лицето, подписало предложението за участие /в 
случай, че то няма представителна власт за участващата банка/.
3.4.  Документ от Агенцията по вписванията за ЕИК . Документа се 
представя с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на 
представляващия.
3.5. Лиценз на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от  
Наредба №2 за лицензиите,одобренията и разрешенията, издавани от 
БНБ по Закона за кредитните институции – копие заверено с гриф 
„Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия. 
3.6. Декларация със срок на валидност на офертата – минимум 30 
календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.  
3.7. Ценова оферта 
Лицето, което прави предложението следва да подаде оферта за 
всички описани в поканата  платежни и свързани услуги;
Място за подаване на офертата: Деловодството на „МБАЛ Д-р Братан 
Шукеров”АД – гр.Смолян,бул. „България” №2.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели, относителна тежест и методика за определяне на 
комплексната оценка:
Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната 
оферта, при следните показатели:
НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: обща относителна тежест в крайната 
оценка в размер на 40 т.
1.1.Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими 
минимални технически изисквания на интернет браузерите  и 
надеждността на услугата електронно банкиране на базата на 
международно одобрен стандарт за защита на финансова информация  
- Наличието на интернет банкиране  получава максимума, 
предвидени за този критерий точки - 20 т.  Липса на интернет 
банкиране ще получи 0 т. 
1.2.Срок за обслужване на плащанията – за най-кратък срок 
максимална оценка 10 т., останалите 5т.
1.3.Развитие на клонова мрежа – Кандидата с най-много клонове в 
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страната получава максимална оценка – 5 т., а останалите – 3 т.
1.4.Наличие на развита АТМ мрежа -  Кандидата с най-много  
банкомати в област Смолян получава максимална оценка – 5 т., а 
останалите – 3 т.
2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: обща относителна тежест в крайната 
оценка в размер на 60 т.
2.1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка при 
кандидатите във връзка с изплащане на трудови възнаграждения на 
служителите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД - Кандидата предложил  
най- ниска месечна такса ще получи - 5т., втора позиция - 3т., 
всички останали  - 1т.
2.2. Такси и комисиони за касови операции за внос до 10 000 
лв.на ден: най- ниска цена - 5т., втора позиция - 3т., всички 
останали  - 1т.
2.3. Такси за преводи от сметка на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД: 
2.3.1. междубанков превод -  Кандидата предложил  най- ниска  
такса за  брой  платежно нареждане ще получи – 10 т., втора 
позиция – 5 т.,  всяка следваща -  1 т. 
2.3.2. вътрешнобанков превод-  Кандидата предложил  най- ниска  
такса за един  брой  платежно нареждане ще получи – 10 т., втора 
позиция – 5 т.,  всяка следваща -  1 т.
2.3.3. междубанков превод интернет банкиране -Кандидата 
предложил  най- ниска  такса за един брой  платежно нареждане ще 
получи - 5т., втора позиция – 3 т.,  всяка следваща -  -1 т. 
2.3.4. вътрешнобанков превод интернет банкиране- Кандидата 
предложил  най- ниска  такса за един брой  платежно нареждане ще 
получи – 5т., втора позиция – 3 т.,  всяка следваща -  -1 т.
2.4. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите 
на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД - най- ниска предложена цена - 
10т., втора позиция - 5т.,  всяка следваща -  -1 т.
2.5. Лихва по разплащателна сметка - най- висок предложен лихвен 
процент - 10т, втора позиция - 5т., всички останали – 1 т.

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/10/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Поканата е предоставена в профила на купувача www.mbal-
smolyan.com

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/10/2013 дд/мм/гггг
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