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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Изходящ номер: 64 от дата 14/01/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Адрес
ул."Сирма войвода" 2
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
096 306881
гр.Монтана
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Пламенка Георгиева
E-mail
Факс
mbalmont@net-surf.net
096 307554
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.mbalmontana.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител - финансова институция за предоставяне на
финансови услуги на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев ” АД - гр.Монтана
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 2113b8c5-0543-4b2d-b195-df76b8a20998

Осн. код
66110000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Ежемесечно и текущо обслужване дейността на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев"
АД - гр.Монтана
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Банковия офис на Изпълнителя и Интернет банкиране.

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Обслужващата финансова институция да извършва всички
необходими банкови операции свързани с дейността на МБАЛ
гр.Монтана.
2. Срока на изпълнение е 24 месеца от датата на подписване на
договор за възлагане на услугата. Услугите се заплащат въз
основа на оферираните единични цени от определения за
изпълнител участник.
3. Място и начин на изпълнение - банковия офис на изпълнителя и
интернет банкиране извършвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- да са банкови институции, които да разполагат с банков офис
или представителство на територията на гр. Монтана.
- да имат изградена платформа за интернет банкиране.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Максималният брой точки за един кандидат е 100 точки, като
посоченият брой точки към отделните критерии отразява техните
максимални стойности;
- Кнеколичествени – присъжда се тегло от 40% от общата оценка
- Кколичествени
– присъжда се тегло от 60% от общата оценка
К = Кнеколичествени + Кколичествени – комплексна оценка на
офертата /сбор от комплексните оценки на всеки един от
критериите, изчислени по следния начин:
а)

Кнеколичествени

= Кн1 +

Кн2 + Кн3 = 40 точки

- Кн1 – срок на обслужване на плащанията - 15 точки
- Кн2 - клонова мрежа / брой офиси/
- 10 точки
- Кн3- кредитен рейтинг
- 15 точки
б) Кколичествени = КП1 + КП2 = 60 точки
За група финансови услуги „Свободни парични средства –
депозити“ ( КП1 ) - 10т.
- Лихвен процент при депозити със срок до 14 дни - до 3 точки
- Лихвен процент при депозити със срок до 30 дни - до 2 точки
- Размер на такса (неустойка) за предстрочно освобождаване на
депозита – до 5 точки
За група финансови услуги „Платежни услуги и свързаните с тях
услуги“ ( КП2 ) - 50т.
- Размер на таксата за откриване на разплащателни сметки в лева
- до 2 точки.
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- Размер на таксата за откриване на разплащателни сметки във
валута - до 2 точки.
- Размер на таксата за нареждане на превод - до 12 точки.
- Размер на таксата за нареждане на превод – електронно
банкиране - до 12 точки.
- Размер на таксата за теглене на суми от сметка - до 5 точки.
- Размер на таксата за теглене на суми по сметка - до 5 точки
- Размер на таксата за нареждане на преводи при масови плащания
- например за трудови възнаграждения - до 12 точки
Методиката за оценка на офертите е подробно описана в
документацията за участие публикувана на официалния сайт на МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев” АД- гр.Монтана http://www.mbalmontana.com/
и в официалния сайт на Министерство на здравеопазването http://www.mh.government.bg
Срок за получаване на офертите
Дата: 28/01/2014 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
- Информация съгласно чл.101в, т.1 и 2 от ЗОП ;
- Достатъчно данни за участниците от които да е видно че
отговарят на техническите условия за изпълнение на поръчката и
за оценка на предложенията съгласно посочената по-долу методика.
Да се посочи срокът на валидност на офертите, който не може да
бъде по-кратък от 60 дни;
- Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП ;
- Проект на договор .

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/01/2014 дд/мм/гггг
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