
A O П АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [20-106]

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация — Национален комплекс“ ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00120
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 54
Лице за контакт: Роман Райчев
Телефон: + 359 2988 5905
E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [.\] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на 
„СБР-НК“ ЕАД, филиали Момин про.ход. Овча могила и Вършец“

Кратко описание: Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР- 
НК“ ЕАД, филиали Момин проход. Овча могила и Вършец, включващо извършване на всички 
банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо. 
Предметът на поръчката включва финансовите услуги по т. 1.3., т. 2 от Приложение № 3 към чл. 
ПботПРУПДТДДУК.

Място на извършване: 1. Филиал Момин проход, обл. Софийска, обш- Костенец, гр. Момин 
проход 2035, ул. „Христо Ботев“ № 6; 2. Филиал Овча могила, обл. Велико Търново, обш- 
Свишов, с. Овча могила 5295, ул. „Детелина“ № 2; 3. Филиал Вършец, обл. Монтана, общ. 
Върщец. гр. Вършец 3540, „Паркова зона“.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):\0 250 лв. (десет хиляди двеста и 
петдесет лева) без ДДС

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Условия, на които трябва да отговаря г участниците (когато е приложимо): 
в Т .Ч . :
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Изисквания за личното състояние: Участникът трябва да отговаря на следните условия 
съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП:
1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 
чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и 
чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;
3. Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44. а.л. 5 от ЗОП;
5. Да не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверение за липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. Да е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Участникът трябва да притежава лиценз, издаден от БНБ или от компетентен орган в държава- 
членка на ЕС (в случай, че са спазени разпоредбите на чл. 20 -  22 от Закона за кредитните 
институции) за осъществяване на видовете финансови услуги предмет на поръчката.

Икономическо и финансово състояние: не са предвидени

Технически и професионални способности: не са предвидени

Информация относно запазени поръчки (когапю е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[х] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка:
Показателите за оценка на офертите са определени в съответствие със ЗОП и 
Приложение № 3 към чл. 136 ог ПРУПДТДДУК и са следните;

Показатели за оценка на офертите:
Неколичествени показатели: с тежест 40%
1. Показател „Развитие на клонова мрежа: Наличие на банков клон“ (Онп 1) -  до 21 т.;
2. Показател „Надеждност на платформа за интернет банкиране“ (Онп2) -  до 10 т.;

с т. 2 от



3. Показател „Срок за обслужване на плащанията“ (ОнпЗ) -  до 9 т.;
Количествени показатели: е тежест 60 %
1. Показател „Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева“ (КП1) -  до 4 т.;
2. Показател „Такса за вноска на каса по PC в лева“ (КП2) -  до 4 т.;
3. Показател „Такса за теглене на каса по PC в лева“ (КПЗ) -  до 4 т.;
4. Показател „Гакса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране: (КП4) -  до 4 т.;
5. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител“ (КП5) -  до 8 т.;
6. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
банкиране“ (КП6) -  до 4 т.;
7. Показател „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нареждане на хартиен носител“ (КП7) -  до 8 т.;
8. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране“ (КП8) -  до 4 
т.;
9. Показател „Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител“ (КП9) -  до 8 т.;
Лихвен процент за разплащателна сметка
10. Показател „Месечен лихвен процент за PC в лева“ (КП10) -  до 8 т.;
1 1. Показател „Месечен лихвен процент за PC в евро“ (КП 1 1) -  до 4 т.;

Комплексната оценка (КО) се формира от сбора на неколичествените и количествените 
показатели.
Показателите, които се съдържат в количествените и неколичествените показатели, методиката 
за оценка по всеки от показателите и формирането на комплексната оценка са подробно 
описани в Методиката за определяне на комплексната оценка на оферта -  част от утвърдената 
документация към настоящата обява.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 01.12.2017 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 01.04.2018 г. Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 04.12.2017 г. Час: 15:00

Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [...... ]

Друга информация (когато е пршожимо):
Всяка оферта трябва да съдържа минимум:
1. Попълнена оферта (желателно е да се ползва приложения образец), която съдържа:
1.1. Данни за лицето, което прави предложението;
1.2. Срок на валидност на офертата;
1.3. Декларация, че участникът ще спазва задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
(Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за
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пршожимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и са 
приложилш към предоставяните услуги, са: НАП, НОИ, МОСВ, МРРБ, Агенция по заетостта и 
Инспекция по труда).
1.4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители -  по образец;
1.5. Декларация, че участникът ще изпълни изискванията, посочени в Техническите 
спецификации и в тази обява;
1.6. Ценово предложение.
2. Копие от лиценз, издаден от БНБ или от компетентен орган в държава-членка на ЕС (в 
случай, че са спазени разпоредбите на чл. 20 -  22 от Закона за кредитните институции) за 
осъществяване на видовете финансови услуги предмет на поръчката.
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП -  по образец;
4. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен 
представител на лицето, което прави предложението;
5. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в свободен текст).

Участниците трябва да изпълняват поръчката при следните условия:
1. Срок на изпълнение: до 24.08.2019 г.
2. Начин на плащане: в съответствие с клаузите на проекта на договор -  част от документацията 
към настоящата обява.

В съответствие с т. 4.2. и т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК, изборът на 
кредитна институция (банка) ще се извърши на базата на представени оферти от най-малко пет 
кредитни институции. В случай че бъдат представени оферти от по-малко от пет кредитни 
институции. Възложителят ще публикува повторна обява за възлагане на обществената поръчка 
при спазване на правилата на глава 26 от ЗОП и Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК.

В съответствие с т. 4.3. от Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК, настоящата обява е 
публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и в един ежедневник.

С оглед спазване изискването на т. 3.2. от Правилата за концентрация в Приложение № 3 към чл. 
136 от ПРУПДТДДУК не се допуска участие във възлагането на настоящата обществена поръчка 
на кредитни институции (банки), които са страна по действащ договор за банково обслужване, 
сключен с Възложителя, въз основа на възлагане чрез събиране на оферти с Обява № 20-42 от 
26.04.2017 г.

_____________________________________________________ ______________________p j ________________

Т ¥  /г: /Дата на настоящата обява Ч.
Дата: (дд/мм/гггг) 17 .11.2017 г.

(} 'X- /  ‘ П§))Възложител v\%X t  V 
Трите имена: (Подпис и печат) Плумелина Димитрова Ми^е^х^^ j 
Длъжност: изпълнителен директор на „СБР-НК“ ЕАД \ Щ


