
Партида: 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
^ 1000 София, ул. Леге 4

Д ф ] факс: 940 7078
'•̂  * е-таН: гор@аор.Ьд , е-гор(о)аор.Ьд

Ч̂вш- интернет адрес: МНр://уууууу.аор.Ьд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение:
Изходящ номер: 1гУ.л.^../л от дата
Коментар на възложителя:

25/08/2014

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Адрес
ул. "Св. Г. Софийски" № 1

Град
София

Място/места за контакт

Пощенски код
1431

Телефон
02 9230579

Страна
България

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Зоя Катерска - началник "Обществени поръчки"

Е-таП
итЬа! . а1еxапо1^оV5]•са@дта^1 . сот

Факс
02 9230646

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
иим . а!ехапс1гоУ5]са . сот

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
имм . а1еxап(1^ОV51<;а . сот

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката
[ЦСтроителс -во Р Доставки ВЗ У слуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от
кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска"
ЕАД:
•междубанково безкасово плащане в лева чрез Бисера на гише;

•междубанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС на гише;

•междубанково безкасово плащане в лева чрез Бисера •• интернет

банкиране;

•междубанково безкасово плащане я в лева чрез РИНГС -- интернет

банкиране;

•вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез Бисера на гише;

•вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС на гише;
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•вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез Бисера - интернет
банкиране;
•вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС •- интернет
банкиране;
•получаване на превод във валута •• евро;
•получаване на превод във валута •• американски долар;
•превод във валута •• евро -на гише •• вальор ТОМ;

•превод във валута •• евро -на гише •• вальор ЗАМЕ;
•превод във валута •• американски долар -- на гише • вальор
ТОМ;
•превод във валута •• американски долар -- на гише - вальор ЗАМЕ;
•превод във валута -• евро •• чрез интернет банкиране • вальор
ТОМ;
•превод във валута •• евро •• чрез интернет банкиране - вальор
ЗАМЕ ;
•превод във валута •• американски долар - чрез интернет
банкиране;
•превод във валута •- американски долар - чрез интернет
банкиране;
•вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) • общо
платежно нареждане;
•междубанков превод на масов файл (напр. заплати) - общо
платежно нареждане;
•месечно обслужване на сметка в левове;
•месечно обслужване на сметка в евро;
•месечно обслужване на сметка в американски долари;
•касова операция •• внасяне на левове в брой за суми до 10 000
лв . ;

•касова операция -• внасяне на левове в брой за суми равни и над
10 000 лв.;
•касова операция -- внасяне на американски долари в брой;
•касова операция •• внасяне на евро в брой;
•касова операция -- теглене на левове в брой за суми до 10 000
лв. ;
•касова операция -- теглене на левове в брой за суми равни и над
10 000 лв. ;
•касова операция -- теглене на американски долари в брой;
•касова операция •• теглене на евро в брой;
•откриване на банкова сметка в лева;
•откриване на банкова сметка в евро;
•откриване на банкова сметка в американски долари;
•закриване на банкова сметка в лева;
•закриване на банкова сметка в евро;
•закриване на банкова сметка в американски долари;
•олихвяване на разплащателна сметки в лева -- с лихва, която е
посочена като процент на годишна база;
•олихвяване на разплащателна сметки в евро •• с лихва, която е
посочена като процент на годишна база;
•олихвяване на разплащателна сметки в американски долари - с
лихва, която е посочена като процент на годишна база.

Общ терминологичен речник (СРУ)

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)

Оси, предмет 66110000

УНП: 97с251 ес-й4аа-4а(19-Ь70а-4са5а5ГО71 &



Партида: 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ III

Количество или обем
Във връзка с изпълнение на разпоредбите на т. 3.2, 4.2 и 4.6 от
Приложение №3 към чл. 136 от Правилника за реда упражняване
правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в
капитала /Правилника/, възложителят ще сключи договори с първите
пет участника в класирането. Ако постъпят по-малко от 5 оферти,
то възложителят на основание т. 4.6 от Приложение №3 към чл. 136
от Правилника, публикува втора покана и избира пет или по-малко
изпълнители на базата на постъпилите оферти (т.е. ако има
подадени по-малко от пет оферти, то възложителят ще сключи
договор с всички класирани участници).
В случай, че определен за изпълнител участник не представи
гореуказаните документи или откаже да сключи договор в 30 дневен
срок от обявяването му за изпълнител, възложителят сключва
договор с класирания на съответното следващо място участник в
процедурата.

Прогнозна стойност
(в цифри): 56000 Валута: ВСК

Място на извършване

гр. София код N1118:
ВО411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всеки участник трябва да отговаря на следните изисквания,
съответно офертата му по чл. 101а, ал. 2 ЗОП да съдържа следните
документи:
1. Разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност (заверено
от участника копие).
Ако участникът е банка със седалище в Република България се
представя издаден от БНБ в полза на този участник лиценз за
извършване на банкова дейност.
Ако участникът е банка със седалище в трета държава, която е
получила разрешение от БНБ да извършва банкова дейност в
Република България чрез клон, се представя издаден от БНБ в
полза на този участник лиценз за извършване на банкова дейност в
Република България чрез клон.
Ако участникът е банка, получила разрешение за извършване на
банкова дейност от компетентните органи на държава-членка, която
предоставя директно или чрез клон услуги на територията на
Република България, се представя издаденото в полза на този
участник разрешение за извършване на банкова дейност от
компетентните органи на държава-членка и писмени документи за
изпълнение на процедурата по чл. 21 от Закона за кредитните
институции, а именно уведомлението до БНБ от компетентните
органи на изпращащата държава относно намерението на съответната
банка да извършва дейност на територията на Република България
чрез клон, ако са изтекли повече от два месеца от постъпването
му в БНБ или съобщението на БНБ, че банката може да започне
извършване на дейност на територията на Република България чрез
клон или по чл. 22 от Закона за кредитните институции, а именно
уведомлението до БНБ от компетентния орган, издал лиценза.
Разрешението за извършване на банкова дейност, ако е на чужд
език, се представя в официален превод на български език.
Чуждестранни банки от държави членки, получили лиценз за
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извършване на банкова дейност чрез клон в Република България
преди влизането в сила на Закона за кредитните институции
представят издадения от БНБ лиценз.
2. Техническо предложение /техническа оферта/ - по образец. В
него всеки участник следва да посочи срок за обслужване на
плащанията, да посочи дали използва една или повече програми за
защита на информацията на платформата си за интернет банкиране
(програмите може да са както собствени разработки, така и
придобити без значение от правоотношението), да посочи дали
платформата му за интернет банкиране има възможност за работа с
квалифициран електронен подпис, както и да декларира, че
разполага или възнамерява да открие непосредствено преди
сключването на договора, офис на територията на гр. София за
обслужване на горепосочените присъствени услуги. Също така
участникът следва да декларира, че е съгласен с всички условия
от настоящата публична покана и приложения към нея, както и да
посочи срок на валидност на офертата си не по-малък от
60 /шестдесет/ дена.
3. Ценово предложение - по образец.

Критерий за възлагане
Д най-ниска цена ЕЗ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Неколичествени показатели 40 т. (срок за обслужване на
плащанията •• 20т., надеждност на платформата за интернет
банкиране - 20 т.)
Количествени показатели - 60 т. (посочени подробно в
приложенията към настоящата публична покана и изразяващи се в
цена/лихвен процент за всяка от горепосочените услуги)

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/09/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Европейско финансиране Да Р Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и изискуемите документи са публикувани на
официалния сайт на възложителя - ш\™. а1еxапс1^оV5]<:а. сот, интернет
страницата на органа, упражняващ правата на собственост над
болницата •- Министерство на здравеопазването, в съответствие с
т. 4.З от Приложение №3 към чл. 136 от Правилника за реда
упражняване правата на държавата в търговски дружества с
държавно участие в капитала. Не се допускат до разглеждане
оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП
или на някое от условията на възложителя. Оферти се подават от
участника в административната сграда на УМБАЛ "Александровска"
ЕАД - отдел "Обща канцелария" в срока, посочен в настоящата
покана. Същите се поставят в запечатан, непрозрачен плик. Върху
него се изписва името на поръчката, адрес за кореспонденция,
телефон, по възможност факс и електронен адрес. Същите се
поставят в запечатан, непрозрачен плик. Върху него се изписва
името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, по
възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се
състои от 11:00 ч. на дата 09.09.2014г. в Заседателната зала на
административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.
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РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/09/2014 дц/мм/гггг
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