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„СБАЛББ-ГАБРОВО” ЕООД 

гр. Габрово 5300, обл. габрово, ул.”Д-р Кирил Въгленов”1            тел.: 066 878941; 

 

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

За провеждане на процедура чрез Публична Покана за „Избор на 

финансова институция за комплексно банково обслужване на 

„СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД“ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

 

1. Публична покана  

2. Приложение към Публичната покана 

3. Приложение № 1 – Основни данни за кандидата  

4. Приложение № 2 – Декларация от  участниците, че са запознати с всички условия на 

поръчката и се задължават да ги спазват 

5. Приложение № 3 – Декларация за срока  на валидност на офертата  

6. Приложение № 4 – Образец на техническа оферта  

7. Приложение № 5 - Ценова оферта  

 

 

 

 

 

 

       УТВЪРДИЛ: 

       /д-р Антония Колева / 
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Приложение към Публична покана 

      „Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението” 

 

 

I. Предмет на обществената поръчка: 

“Комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Габрово“ ЕООД  
 

ІІ. Наименование и адрес на възложителя:  

«Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести-Габрово» 

ЕООД, гр.Габрово 5300, ул. « Д-р Кирил Въгленов»1. 

ІІI. Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението:   
Условията, при които ще се проведе  и определи изпълнител на обществената 

поръчка са съгласно Приложение №3 към чл.13б – Правила за избор на изпълнител за 

предоставяне на  услуги  кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за 

кредитните институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 

търговски дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ бр.49/2013 г. 

  Вид и характеристика на предложената финансова услуга:  платежни и 

свързани услуги - обслужване на разплащателна сметка, касови операции, парични 

преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ 

ЕООД, интернет банкиране и др. 

В интерес на сигурността , „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД ползва най-вече 

интернет банкиране. Работните заплати на всички служители се превеждат по посочени 

от тях банкови сметки. Списъчен брой персонал е 90.  Средномесечен брой на 

платежните нареждания към контрагентите ни (без РЗ)  са 30 броя, като от тях над 70% 

са междубанкови преводи. 

 

IV. Срокове за изпълнение: 

 С избраният Изпълнител ще се сключи договор за срок от 3 /три/ години.  

 

 

V. Критерий за оценка:  
Икономически най-изгодна оферта. Определя се въз основа на комплексна 

оценка на офертата  въз основа на два вида показатели – неколичествени и 

количествени, с фиксирани относителни тегла 

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ  КРИТЕРИИ:   относителна тежест  в размер на 40 на сто; 

 

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  (Кн1) - тежест 20% - Наличието на интернет банкиране  получава 

максимума, предвидени за този критерий точки - 20 т.  Липса на интернет банкиране 

ще получи 0 т.  

1.2. Развита клонова мрежа  (Кн2) -  тежест 4%.  Кандидата с най-много клонове в 

страната получава максимална оцинка – 4 т., а останалите – 2 т. 

1.3. Наличие на развита АТМ мрежа (Кн3)  - тежест 4%.  Кандидата с най-много  

банкомати в област Габрово получава максимална оцинка – 4 т., а останалите – 2 т. 
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1.4.  Кредитен рейтинг  - “ (Кн4) -  тежест 10%. Кандидата с най-висок  кредитен 

рейтинг получава максимална оценка – 10 т., а всеки следващ по-нисък в скалата на 

кредитните рейтинги  -  -1 т. за всяка позиция в таблицата. 

1.5. Ефективност на предоставената отчетност от страна на банките (Кн5) – тежест 

2%. Кандидата с най-ефективна отчетност ще получи 2 т., а останалите по 1 т. 

 

  Кн = Кн1+ Кн2+ Кн3+ Кн4+ Кн5 
 

КОЛИЧЕСТВЕНИ  КРИТЕРИИ:   относителна тежест  в размер на 60 на сто; 

 

2.1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка (Кк1) – тежест 10%. – 

Кандидата предложил  най- ниска месечна такса ще получи - 10т., втора позиция - 5т.,   

трета позиция – 3 т., всички останали  - 1т. 

2.2. Такси и комисиони за касови операции сметка  (Кк2) – тежест 5%. -  най- ниска 

цена - 5т., втора позиция- 3т., всички останали - 1т. 

2.3. Такси за преводи от сметка на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД (Кк3)  – тежест 

30%.                                                                                                                                             

2.3.1. междубанков превод -  Кандидата предложил  най- ниска  такса за един брой  

платежно нареждане ще получи - 5т., втора позиция – 3 т.,  всяка следваща -  1 т.  

2.3.2. вътрешнобанков превод-  Кандидата предложил  най- ниска  такса за един брой  

платежно нареждане ще получи - 5т., втора позиция – 3 т.,  всяка следваща -  1 т. 

2.3.3. междубанков превод интернет банкиране Кандидата предложил  най- ниска  

такса за един брой  платежно нареждане ще получи - 10т., втора позиция – 5 т.,  всяка 

следваща -  -1 т.  

2.3.4. вътрешнобанков превод интернет банкиране Кандидата предложил  най- 

ниска  такса за един брой  платежно нареждане ще получи – 10 т., втора позиция – 5 т.,  

всяка следваща -  -1 т.  

 

   Кк3= Кмп+Квп+Кмпи+Квпи 

 

 2.4. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на „СБАЛББ-

ГАБРОВО“ ЕООД (Кк4)  – тежест 12%.  най- ниска предложена цена - 12т., втора 

позиция - 5т.,  всяка следваща -  -1 т.. 

2.5. Лихва по разплащателна сметка (Кк5) – тежест 3%.   Най – висок  предложен 

лихвен процент - 3т, втора позиция – 2т., всички останали – 1 т. 

 

Кк = Кк1+ Кк2+ Кк3+ Кк4+ Кк5 
 

 Комплексната оценка на всеки кандидат се определя по формулата: К = Кн+Кк 

 

VІ. Срок за валидност на офертите: минимум 60 дни от датата на изтичане 

срока за получаване на офертите. 

 

VIІ. Изисквания за участие: 

1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок. 

2. Офертите се представят като писмено предложение, на български език, 

изготвено в отговор на поканата на Възложителя. Всеки участник представя 

само една оферта. 

3. Документите се подписват от лице с представителни функции и се 

представят в оригинал. 
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4. Офертите трябва да съдържат следната информация: 

4.1.   Списък на документите, съдаржащи се в офертата. 

4.2.  Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за 

връзка, телефон,  адрес, представляващ и координатор за изпълнението;  

Приложение №1 

4.3. Декларация от участниците, че са запознати с всички условия на поръчката 

и се задължават да ги спазват Приложение №2; 

4.4.  Документ от Агенцията по вписванията за ЕИК . Документа се представя с 

гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия. 

4.5. 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. 

4.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да 

съдържа: 

4.6.1. Декларация със срок на валидност на офертата – минимум 60 календарни 

дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.  Приложение №3 

4.6.2. Техническа оферта по приложен образец – Приложение № 4 

4.6.3. Кратка анотация за дейността на участника. 

4.7. Ценова оферта по приложен образец – Приложение № 5. 

4.8. Референции – минимум 3 броя. 

 

VІІІ. Окомплектоване и подаване на офертите. 

 

1. Офертите ще се приемат до 12:30 ч. на 20.01.2016 г. в Деловодството на 

„СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД 

2. Офертата се подава в запечатан плик,  на който е отбелязано: наименованието на 

обществената поръчка – «Оферта за избор на финансова институция за 

комплексно банково   обслужване на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД», 

наименованието на Участника, както и неговия адрес за кореспонденция и 

телефон за връзка, което да позволи завеждането му в деловодството на 

„СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД и поставяне на входящ номер. Офертата следва да 

постъпи в деловодството на  „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД до изтичане на 

посочения в настоящите указания срок.  Офертата се представя на адрес: 

гр.Габрово 5300, обл. Габрово, ул.”Д-р Кирил Въгленов”1,  Деловодство или чрез 

куриер с обратна разписка. 

3. Участника е длъжен да осигури получаването на офертата на указаното място и в 

определения срок.  Възложителя връща незабавно на участниците офертите, 

които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или 

нарушена цялост плик.  Всички разходи по участие в процедурата са за сметка на 

участника. 

4.  При приемането на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и 

часа на получаването на офертата.   Тези данни се записват във входящ регистър. 

На приносителя се издава документ. 

 

ІХ. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката.  

1. Офертите ще се отварят от 10:00 ч. на 21.01.2016 г. 
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2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, 

назначена от възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване 

и се проверява дали съдържат всички необходими документи. Разглеждат се 

само оферти, които изцяло отговарят на изискванията, поставени от 

Възложителя в документацията за участие. 

 

3. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. Участниците биват класирани по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя  критерии.  

 

4. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване. 

5. С участника, предложил икономически най- изгодната оферта, ще се сключи 

писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител 

представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 

X. Лицe за контакт във връзка с поръчката: Григор Григоров – 

Гл.Счетоводител, тел. 066878941 
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Приложение № 1  

 

 

 

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

 

 

1.Име на фирмата 

…………………………………………………………………………………….......…………

………………………………………………………………....................................................... 

2.Адрес на регистрация  

……………………………………………………………………………...................................   

3.  Адрес за кореспонденция                                               

.........................................................................................…………………………......................  

Телефон ……………….. Факс ………………… Телекс ...........еmail….................................  

4.Име на Управителя / Изп. директор & Съдружници  

…………………………………………………………………………………………...............

................................................................................... ………………………............................... 

5. Форма на дружеството /ЕТ, ЕООД, ООД, АД, Консорциум, др/  

………………………………………………………………………………............................... 

6.  Кратко описание на дейността на фирмата 

…………………………………………………………………………………………...............

..................………………………………………………………………………......................... 

7. Брой години като изпълнител  

-в България ………………………………  

-в чужбина ………………………………..  

8. Данни за регистрацията и юридически сведения  

……………………………………………………………………………………………........... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

9. Участие във фирмата, Дялове /%/  

……………………………………………………………………………………………….......

...........................……………………………………………………………………....................  

 

 

 

 

Подпис: …………………………………………  

/ упълномощен представител на кандидата/  

Дата: ……………………………..  
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Приложение № 2 

 
 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

 

 

от ........................................................................................................................, ЕГН  

с адрес гр/с. ......................................, общ. .................................., обл. ...................................  

ул. ............................................. № ........ , л.к. № ..........................., издадена на ....................  

от МВР .................................., предсатвляващ кандидата ....................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:  

 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка, а именно „Избор 

на финансова институция за комплексно банково обслужване на «СБАЛББ-ГАБРОВО» 

ЕООД   

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.  

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и по никакъв предлог 

данните за поръчката.  

 

 

 

 

 

 

Дата: ..............................     Декларатор: ...................................  

           /подпис и печат/ 
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Приложение № 3 

 
 

 

 

 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

                
от ........................................................................................................................, ЕГН  

с адрес гр/с. ......................................, общ. .................................., обл. ...................................  

ул. ............................................. № ........ , л.к. № ..........................., издадена на ....................  

от МВР .................................., предсатвляващ кандидата ....................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Декларирам: 

 

 

Срокът на валидност на офертата е …………………………... дни,  

/минимум 60/ 

считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ..............................     Декларатор: ...................................  

           /подпис и печат/ 
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Приложение № 4 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 

 

от ................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

                                            /наименование  на участника/ 

адрес на управление /седалище................................................................................................ 

ЕИК............................................................................................................................................. 

представлявано от 

.......................................................................................................................................................

ЕГН ............................................................................................................................................. 

                                     /трите имена и ЕГН/ 

...................................................................................................................................................... 

в качеството ми на ..................................................................................................................... 

                                                        /длъжност/ 

 

 

 Декларираме, че: 

1. Сме получили документацията за участие и сме запознати  с указанията и условията 

в обявената  от Вас процедура  и изискванията на Закона за обществените  поръчки;            

2. Приемаме определените от Възложителя условия за участие и критериите за оценка 

на офертите и желаем да участваме в процедура чрез Публична покана за “Избор на 

финансова институция за  комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-

ГАБРОВО“ЕООД"; 

3. При определянето ни за изпълнител и сключване на договор, през цялото му времетраене 

– за срок от 1 (една) година, ще предоставяме услугите обект на обществената поръчка;   

4. При  възникнала необходимост в  бъдеще, ще предоставяме  и  други банкови услуги, 

които не са обект на настоящата поръчка; 

5. Ще издаваме документи по отчетността на изпълнението на договора; 

6. При искане от страна на Възложителя, ще изготвяме и предоставяме информация  по 

въпроси, обект на този договор. 

 

 

 

Известна ни е отговорността по чл. 313 от Наказателният кодекс за посочване на неверни 

данни в настоящото предложение за изпълнение на поръчката.  

 

 

 

 

Дата ...............................                                   Подпис и печат :...................... 
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Приложение № 5 
 

 

 

  ЦЕНОВА ОФЕРТА 
 

 

 

От ................................................................................................................... 

Адрес /седалище и адрес на управление .................................................... 

.........................................................., ЕИК .................................................... 

представлявано от ........................................................................................ 

в качеството му на.......................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1.1 Банката, която представлявам .................. интернет банкиране. 

          /предлага/непредлага/  

/Моля опишете интернет платформата/  

 

 

1.2 Банката, която представлявам има разкрити ………………….. бр. 

клонове в страната. 

 

 

1.3 Банката, която представлявам разполага с ...................... броя 

собствени банкомати  на територията на област Габрово 

 

 

 

1.4 Банката, която представлявам  има кредитен рейтинг 

......................  по скалата на рейтингова агенция................... 

 

 

1.5  Предоставената отчетност, която ще предоставя или ще изисква 

банката, която представлявам  е:    .............................  

 

  

 

 

 

 

Дата:        Подпис и печат: 
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 ПРЕДЛАГАМ:  

  

2.1  ……………………………………. лв.  месечна такса за 

обслужване на разплащателната сметка на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ 

ЕООД  

 

2.2 ..................................................... лв.  такси и комисионни за касови 

операции  

 

2.3 ....................................................... лв.  такса за междубанков превод  

 

2.4. ....................................................... лв. такса за вътрешнобанков 

превод 

 

2.5 ....................................................... лв.  такса за междубанков превод 

чрез интернет банкиране 

 

2.6 ....................................................... лв. такса за вътрешнобанков 

превод чрез интернет банкиране 

 

2.7 ................................................ лв. такса за превод на трудовите 

възнаграждения на служителите на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД 

 

2.8 …………… лихвен процент по разплащателна сметка   

 

 

 

 

 

Забележка: Така посочените са крайни за „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дата:        Подпис и печат: 
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