
"СПШЛАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-
НАЦИОНААЕН КОМПЛЕКС" ЕАД 

1142-СОФИЯ 
Бул. "8. Л«см" »Б4 

д о 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по условията на публична покана ID 
9042914 в АОП, публикувана на 18.06.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК" ЕАД 
включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, 
интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити" по 
четири обособени позиции 

Във връзка с постъпило на 19.06.2015 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ПО 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД писмено искане, на основание чл. 
1016, ал.6 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена 
поръчка: 

Въпрос № 1: В приложената методика и показатели за оценка на офертите в т.2 
„Количествени показатели" са включени следните оценяеми показатели - „Месечен лихвен 
процент по PC в лева", който се оценява с 8 точки и „Месечен лихвен процент за PC в евро", 
който се оценява с 4 точки. 

Същите два показателя не фигурират в образеца на Ценовото предложение за изпълнение на 
обществената поръчка, във връзка с което моля за разяснение следва ли двете лихвени 
условия да бъдат оферирани, като се добавят в Ценовото предложение, или същите не следва 
да се оферират? 

Отговор: Всеки участник трябва да оферира месечен лихвен процент за разплащателна 
сметка в лева и месечен лихвен процент за разплащателна сметка в евро, като ги добави в 
Ценовото предложение или ги посочи в друг документ в свободен текст, подписан от 
участника. 
Предложеният от участник лихвен процент за разплащателна сметка в лева и лихвен процент 
за разплащателна сметка в евро ще бъде оценен съгласно методиката за оценка - неразделна 
част от документацията за участие. 

Въпрос № 2: В приложения образец на Ценово предложение за изпълнение на обществена 
поръчка е предвидено да се оферира „Такса за откриване на разплащателна сметка в лева", 
като същата не фигурира в методика и показатели за оценка на офертите. Моля за 
информация как ще бъде оценен този показател. 

Отговор: На оценяване подлежат показателите, изброени в Публичната покана и подробно 
посочени в методиката за оценка на офертите - неразделна част от документацията за 
участие в поръчката. 
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