
П О К А Н А
УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД на основание чл. 136, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата 
в търговските дружества с държавно участие в капитала във връзка с ПМС № 127, допълнение към него.

ОТПРАВЯ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА 
до всички заинтересовани банкови институции да предоставят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на 
изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. 
ПЕНЧЕВ ЕАД за срок от три голини, считано от датата на склю чване на договора.
Вид и характеристики на финансовите услуги, за които се провеж да изборът: Предвижда се да бъде предоставено от 
бъдещите изпълнители банково обслужване, включващо откриване и обслужване на разплащателна сметка, касови 
операции, преводи от сметка на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, възможност за превод на възнагражденията на 
служителите на болницата както и други дейности, свързани с предоставяне на финансови услуги.
Прогнозна стойност на поръчката за целия срок на договора е 9 / девет хиляди/ лева без ДДС.
Източник на финансиране - със собствени средства на Възложителя.
Обслужваща банка извършва всички наредени банкови операции, свързани с дейността на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ 
ЕАД.
Място и начин на изпълнение на -  банковия офис на изпълнителя и интернет банкиране извършвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Участниците следва да са банкови институции, по смисъла на Закона за кредитните институции на Република България, 
които да разполагат с банков офис или представителство на територията на гр. София.

Показатели, относителната им теж ест, методиката за определяне на комплексната оценка н а офертите:
Критерий за оценка: Според т. 2.1. от приложение № 3 към чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на 
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала критерият за оценка на офертите е икономически най- 
изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата сьгласно два вида 
показатели - неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

П1 -  Н еколичествени показатели -  до 40 точки 
П2 -  Количествени показатели -  до 60 точки 
КО (Комплексна оценка) = П1 + П2 -  максимално 100 точки

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИЯТ ПОКАЗАТЕЛ П1 С ОБЩА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ В КРАЙНАТА ОЦЕНКА В РАЗМЕР НА 40 ТОЧКИ, СЕ 

ИЗЧИСЛЯВА ПО ФОРМУЛАТА:

771 = 77L + 77L + 771, + 771, + 77L + 771, + 77L + 77L+77L + 77L където:
1а. Н адеждност на платформа за интернет банкиране с достъп с Квалифициран електронен подпис (КЕП) -  
максимум 6 точки
Забележка: При наличие на минимум три и повече предвидени защитни механизми, предложението получава 
максималните 6 точки, при липса на минимум три защитни механизми предложението получава 0 точки.
16. Срок за обслужване на плащ анията /Соп/ -  максимум 4точки 
Точките по показател 16 се определят по следната формула:

С min (най -  кратък предложен срок) ^
6 С предл. (конкретното предложение на участника)

Забележка: Предложенията се правят в часове. Не може да има предложение „0 часа". При изчисленията закръглението се 
прави до втория знак след десетичната запетая.
1в. Развитие на клонова мрежа -  общ брой точки на обслужване /КМ/ -  максимум 2 точки
Точките по показател 1в се определят по следната формула:

КМ предл. (конкретното предложение на участника) ^
8 КМ  шах (предложение с най -  голям брой точки)

Забележка: Предложенията се правят в брой. Не може да има предложение „0 броя". При изчисленията закръглението се 
прави до втория знак след десетичната запетая.
1г. Кредитен рейтинг на участника - доказва се с представянето на заверено копие от сертификат за кредитен рейтинг 
или друг официален документ, доказващ присъдения актуален кредитен рейтинг. Оценката на кандидатите се извършва, 
сьгласно таблицата по-долу:
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Характеристика на съответния рейтинг
Дългосрочен рейтинг

ТочкиS&P Fitch Moody's BCRA

Най-висока сигурност ААА ААА Ааа ААА

4

Изключително ниска степен на риск

АА+ АА+ Аа1 АА+

АА АА Аа2 АА

АА- АА- АаЗ АА-

Има известна уязвимост по отношение на 
неблагоприятни промени в икономическия климат

А+ А+ А1 А+

А А А2 А

А- А- АЗ А-

Адекватна способност за покриване на задълженията, 
по-висока откритост за неблагоприятни промени в 
средата

ВВВ+ ВВВ+ Baal ВВВ+

ввв ввв Ваа2 ввв

ввв- ввв- ВааЗ ввв-

Значителна степен на сигурност, откритост за 
неблагоприятни промени в икономическите и 
финансовите условия

ВВ+ ВВ+ Ва1 BB+

вв вв Ва2 вв

2

вв- вв- ВаЗ вв-

Понастоящем задълженията могат да се обслужват, но 
съществува значителна несигурност

в+ в+ В1 в+

в в В2 в

в- в- ВЗ в-

Значими рискове ССС+ ссс Caal

с

0

Висок риск ссс сс Саа2

Много висок риск ссс- с СааЗ

Вероятно необслужване на задълженията сс DDD Са

D
Почти сигурно бъдещо необслужване на задълженията; 
Фактически фалит

сс DD С

с D С

1д. Наличие на развита ATM мрежа в Република България (брой собствени банкомати) /АТМ/ -  максимум 2 точки
Точките по показател 1д се определят по следната формула:

ATM предл. {конкретното предложение на участника) ^
A ТМ max (предложение с най -  голям брой АТМ устройства)

Забележка: Предложенията се правят в брой. Не може да има предложение „0 броя". При изчисленията закръглението се 
прави до втория знак след десетичната запетая.
1е. Наличие на ATM устройство в близост до сградата на УСБАЛЕ"Акад. И в.Пенчев" ЕАД /АТМ до б-ца/ -  максимум 
8 точки
Точките по показател 1е се определят по следната формула:

ATM д о б  -  ца предл. {конкретно предложени е на участника) ^
h  = ATM д о б  -  ца max {предложени е с най -  голям брой ATM в близост до болницата)
Забележка: Предложенията се правят в брой. При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната 
запетая.
1ж. Наличие на допълнителни услуги по дебитни карти -  максимум 8 точки, от които:
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1ж.1. Възможност за  кредит овъ рдраф т  по дебитна карт а до 4 / четири /  петни работ ни заплат и /КО-4/ -  максимум 4 
точки
Точките по показател 1ж.1 се определят по следната формула:

л КО -  4 предл. (конкретното предложение на участника) ЛI _

ж' КО -  4 шах (предложение с н а й -  голям бр.нетни заплати)
Забележка: Предложенията се правят в брой. Не може да има предложение „0 броя". Не може да има предложение по- 
голямо от 4 броя нетни работни заплати. При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната 
запетая.
1ж.2. Възможност за  безконтактни разплащ ания с дебитни карти  -  максимум 2 точки
Забележка: При такава възможност за предоставяне на подобна услуга, предложението получава максималната 2 точки, а 
при невъзможност предложението не получава точки.
1ж.З. Участ ие в програми за  лоялност  с дебитни карти на институциите и други подобни възможности  -  максимум 2 
точки
Забележка: При такава възможност на институцията, която участва в подобни програми и други подобни възможности, 
предложението получава максималната 3 точки, а при невъзможност предложението не получава точки.
1з. Възможност на институцията за предоставяне на банкова гаранция и/или други подобни официални 
документи -  максимум 3 точки
Забележка: При такава възможност, предложението получава максималните 3 точки, а при невъзможност предложението 
получава 0 точки.
1и. Възможност на институцията да издава фирмени кредитни карти, приложими и за електронно ползване -  
максимум 3 точки
Забележка: При такава възможност, предложението получава максималните 3 точки, а при невъзможност предложението 
получава 0 точки.

К о л и ч е с т в е н и я т  п о к а з а т е л  П 2  с  о б щ а  о т н о с и т е л н а  т е ж е с т  в  к р а й н а т а  о ц е н к а  в  р а з м е р  н а  6 0  т о ч к и , с е  и з ч и с л я в а

п о  Ф ОРМ УЛАТА:

772 = П1, + 772» + 772. + 772, + 772»+ 772, ■+ 772,  + П2, + 772, •
2а. Такса за откриване на разплащателна сметка в лева /ТРс/ - максимум 6 точки
Точките по показател 2а се определят по следната формула:

ТРс -  катт (най -  ниска предложена такса) ^
а Т Р с- ка предл. (конкретното предложение на участника)

Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 6 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая. 
26. М есечна такса за обслужване н а разплащателна сметка в лева /ОбРс-ка7 - максимум 6 точки 
Точките по показател 26 се определят по следната формула:

ОбРс -  ка min (най -  ниска предложена такса) ^
6 ОбРс -  ка предл. (предложение на участника)

Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 6 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая.
2в. Такси и комисионни за касови операции в лева /ТКо/ -  максимум 5 точки 
Точките по показател 2в се определят по следната формула:

^  ТКо min (най -  ниска предложена такса) с
} —  |Д

8 ТКо предл. (предложение на участника)
Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 5 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая.
2г. Такси или комисионни по услуга инкасо /Инк/ - максимум 12 точки 
Точките по показател 2г се определят по следната формула:

Инк min (най -  ниска предложена такса) ^  ̂  
г Инк предл. (предложение на участника)

Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 12 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая.
2д. Такси за преводи в лева от сметка на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД по сметки на контрагенти и служители в 
същ ата институция /Пвътр./ -  максимум 8 точки 
Точките по показател 2д се определят по следната формула:

Пвътр. т т (най-ниска предложена такса)
О  = ---------------------------------------------------------------------------------— -------- Хо

д Пвътр. предл. (предложение на участника)
Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 8 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая.
2е. Такси за преводи в лева по БИСЕРА от сметка на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАДпо сметки на контрагенти и 
служители в друга ф инансова институция /Пвънш./ -  максимум 6 точки 
Точките по показател 2е се определят по следната формула:
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Пвънш. min (най -  ниска предложена такса)  ̂
е Пвънш. предл.(предложение на участника)

Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 6 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая.

2ж. Такси за преводи в лева по РИНГС от сметка на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД по сметки на контрагенти в 
друга ф инансова институция /Пвънш./ -  максимум 6 точки
Точките по показател 2ж се определят по следната формула:

Пвънш. min {най -ниска предложена такса) 
ж Пвънш. предл. (предложение на участника)

Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 6 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая.
2з. Такса за теглене от банкомат на институцията с карти, издадени от същ ата /Ткарти/ -  максимум 5 точки  
Точките по показател 2з се определят по следната формула:

Ткарти min (най -  ниска предложена такса)
3 Ткарти предл.(предложение на участника)

Забележка: Предложението за липса на подобна такса получава максималните 5 точки, като в този случай за нуждите на 
формулата ще се ползва числото „1". При изчисленията закръглението се прави до втория знак след десетичната запетая. 
2и. Лихва по разплащателна сметка в лева на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД /ЛРс-ка/- максимум 6 точки  
Точките по показател 2з се определят по следната формула:

ЛРс -  ка предл. (конкретното предложение на участника) ^  
и ЛРска max (предложение с най -  голяма лихва)

Забележка: Предложенията се правят в проценти. Не може да има предложение „0 %". При изчисленията закръглението се 
прави до втория знак след десетичната запетая.
В случай на оферирана нулева стойност по някой от количествените показатели, за целите на математическото изчисление, 
нулевите стойности ще се считат съответно за 0,001 лева или 0,001%, в зависимост от това дали показателят е в абсолютна 
стойност или в процентно изражение.

Краен срок за представяне на оферти:
Офертите се представят до 28.06.2017г -  15:00 часа. При наличие на по малко от 5 оферти, ще се публикува повторна покана, 
като в този случай срока за представяне на оферти да се счита 06.07.2017 г. -15,30 ч., сграда на Възложителя, гр. София, ул. 
Здраве №2, ет.П-деловодство.

Дата, час и място за отваряне на офертите
Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 29.06.2017 година, 13:00 часа, а при удължаване на срока 
отварянето ще се извърши на 07.07.2017 г. в заседателна зала в сградата на Възложителя, гр. София, ул. Здраве № 2, ет.11.
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