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Във връзка е проведена процедура за избор на изпълнител за предоставяне на
финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за
кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. съгласно покана
с изх. Рег. М: Д-03/02.О1.2О20 |“. публикувана на интернет страницата на
Министерство на здравеопазването на 03.01.2020 г. и във в. „Сега“ и повторна
покана с изх. Рег. Ме Д-78 /21.О1.202О г. публикувана на интернет страницата на
Министерство на здравеопазването на 24.01.2020 г. и във в. „Сега“, както и в Профила
на купувача на възложителя. заедно с цялата документация за провеждане на избора

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам класирането на участниците (кандидатите, които са подали редовни
оферти) , както следва :

на първо място - „Централна кооперативна банка” АД
на второ място - „Уникредит Булбанк” АД

11. Определям за изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или
кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на
МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД „Централна кооперативна банка” АД и „Уникредит
Булбанк” АД.

111. Отстранявам от участие в процедурата „Първа инвестиционна банка “ АД
Мотиви:

Съгласно поканата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от
кредитни или финансови институции на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД критерият за
оценка на постъпилите оферти е икономически най-изгодната оферта.

Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на
постъпилите оферти съгласно два основни вида показатели - неколичествени и количествени
с фиксирани относителни тегла.



Общата относителна тежест на неколичествените показатели /НК/ е 40 на сто. като
показателите са, както следва:

1. Надеждност на платформа за интернет банкиране - 2 т.;
Срок за обслужване на плащанията - 5 т.;
Развитие на клоновата мрежа - близост на обслужващия банков клон - 8 т.;
Брой собствени банкомати - 8 т.;
Коефициент на ликвидно покритие - 15 т.;

6. Кредитен рейтинг - 2 т.

ЧтьРдЕЧ

По отношение на т.6 Показател “кредитен рейтинг (КР)” възложителят изрично е
записал в поканата, че: „Точки се присъждат на институцията с най-висок кредитен
рейтинг на една от рейтинговите агенции: „ЗЗсР”, „РПсй”, „Моос1у3”, „ВСКА“. Не се
разглеждат оферти и не се допускат до класиране участници с кредитен рейтинг по
нисък от „ВВ“.

Съгласно представеното прессъобщение Рейнтинговата агенция „Фич“
потвърждава „В“ рейтинг на участника, което не отговаря на изискванията,
посочени в поканата.
С оглед на изискванията на възложителя, посочени в поканата и представената
информация че офертата на участник „Първа инвестиционна банка ” АД не
се разглежда и допусКа до класиране.

У. Ако в 30- дневен срок от получаване на уведомяването му за изпълнител
спечелилият участник не се яви в лечебното заведение, не представи необходимите
документи и не подпише предложения му договор, се счита, че е отказал да сключи
договор.

НЗСТОЯЩЗТЗ. заповед да бъде СВВДСНЗ ДО ЗНЗНИСТО на горепосочените ЛИЦЕ! - за
СВСДСНИС И ИЗПЪЛНЕНИС.

Изпълнителендиректор:
/Акад. проф. Д-р Ив. Милано


