
ПОВТОРНА П О К А Н А

СПЕЦИАЛИЗИРАНАБОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД,

гр. Велинград

СБПЛРПФЗ "СветаПетка Българска" ЕООДна основание т.4.3. от Приложение МІзЗ към чл.
136 от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала, когато постъпят по-малко от 5 оферти за срок от 10 (десет) работни дни, т.4.6
от Приложение МЗ към чл.13б от Правилника, във вр. с т. 4 от Приложение Мз 3 към чл. 136

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

финансови институции от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед Ме

140/08.04.2019г. на Управителя на болницата отправя настоящата повторна покана за набиране
на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от 60(шестдесет
месеца) при следните условия:
1. Вид на услугата- кредит за попълване на бюджетен дефицит на СБПЛРПФЗ "Света Петка
Българска" ЕООД, финансиране на оборотни средства за разплащане с доставчици.
2. Критерии за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта. Икономически най-

изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата въз основа на два
вида критерии- количествени и неколичествени, както следва: Неколичествени с обща
относителна тежест в крайната оценка 20%: 1. срок на кредита - не по-малко от 60(Шестдесет

месеца), 2. Обезпечения - особен залог върху настоящите и бъдещи вземания на
кредитополучателя към МЗ И НЗОК 3. Възможност да се погаси предсрочно дълга без допълнително
начисляване на лихва или санкции от какъвто и да било характер. Количествени С обща относителна
тежест в крайната оценка 80%: 1. Такса за управление и обработка, ежегодно върху неусвоената и
непогасена част от главницата ~ не по ~ висока от 0,5(нула цяло и пет)%(процента), 2. Лихвен

процент на годишна база ~ не повече от 3%(три процента), формиран от 3М ЕПКІВОК плюс
надбавка, но не повече от 3% (три процента); 3. Лихвен процент при просрочие - не повече от
договорения лихвен процент при редовен дълг, плюс надбавка, не по - голяма от 3,О(три пункта)
на годишна база; 4. Гратисен период, считано от датата на договора за кредит, но не по - малък от
1 (един) месец. Крайното класиране се получава по следната формула:
К=/Кн1+Кн2+Кн3/х0.2+/Кк1+Кк2+Кк3+Кк4/х0.8. На първо място ще бъде класирана офертата,
получила най-висока комплексна оценка,

3. Подаване на офертата: Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от

участник или от изрично упълномощен от него представител, всеки работен ден от 08:30 часа до
14:00 часа до ПЕТИЯ работен ден включително от датата на публикуване на поканата на
интернет-страницата на МЗ.

Изборът на финансова институция да се извърши на базата на представени оферти от най-

малко пет институции.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участник или от изрично

упълномощен от него представител в сградата на “СБПЛРПФЗ “Св. Петка Българска“ ЕООД, гр.
Велинград, местност 4-ти километър, в кабинет Не 114.

Документацията за участие ще бъде публикувана на профила на купувача на Възложителя в деня
на публикуване на покана на интернет-страницата на МЗ в рубриката „ Покани за избор на

финансовиинституции”
Цялата информация може да се изтегли от интернет страницата на Възложителя

СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД- шхш.ье1оогоьпаьо1пїса.сош

УПРАВИТЕЛ НА СБПЛРПФЗ“Св. Петка Българска”ЕООД:


