
„Специализирана болница за активно лечение на белодробни 

болести-ГАБРОВО” ЕООД 

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

 

 

П О К А Н А 
 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ 

БОЛЕСТИ-ГАБРОВО ЕООД  на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала,  публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед № 139/ 21.12.2015г. на 

Управителя  на „СБАЛББ-Габрово“ ЕООД,  

 

КАНИ 
Всички заинтересовани  финансови институции да представят оферта за комплексно 

банково обслужване на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД за срок от три години. 

 

Вид и характеристика на финансовите услуги: 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. 

 

Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка: 

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, при следните 

показатели: 

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

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  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) – тежест3%.   Най – висок  предложен лихвен процент - 3т, 

втора позиция – 2 т.,  всички останали – 1 т. 

 
 

Кк = Кк1+ Кк2+ Кк3+ Кк4+ Кк5 
 

 

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

 

Срок и място за подаване на оферти:   Офертите ще се приемат до  12.30 ч. на 

20.01.2016г.  в Деловодството на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД –  гр.Габрово. 

Дата и място на отваряне на офертите:  Офертите ще се отварят в 10.00 часа на  

21.01.2016 в  сградата на „СБАЛББ-ГАБРОВО“ ЕООД –  гр. Габрово, в кабинета на 

Гл.Счетоводител 

 

 

Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на Възложителя: 

www.sbalbb-gabrovo.hit.bg  

 

Лицe за контакт във връзка с поръчката: Григор Григоров – Гл.Счетоводител, тел. 

066878941 

 


