МБАЛ “Д-р Димитър Павлович" ЕООД
5250 гр. Свищов, ул.” Петър Ангелов” № 18, управител тел:0631/60 732;
тел.факс: 0631/60 661; е-таЛ: тй)@тЪа1-5У15Ь10У.Ъ§
Ю Х .№ 758 от 10.08.2017г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА
На основание Решение № 617 от 29.06. 2017г. на Общински съвет - Свищов
и процедура за избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на
банков кредит, утвърдена със Заповед № РД-11- 473 от 08.08.2017г.,
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов кани всички
заинтересовани лица да подадат оферти във връзка с избор на финансова/кредитна
институция (банка) за предоставяне на банков кредит при следните условия и
изисквания:
1. Съгласно Решение № 617/29.06.2017г., Общински съвет - Свищов дава
съгласие на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов да
ползва банков кредит за погасяване на задълженията на дружеството при
следните минимални условия:
1.1. Кредитът в размер на 500 000 лева;
1.2. Валута - лева;
1.3. Фиксиран годишен лихвен процент - максимум до 5.5%;
1.4. Срок на погасяване - 60 месеца;
1.5. Банковият кредит ще бъде обезпечен със залог на бъдещи вземания на
„МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД от НЗОК, и/или договори за отдаване под
наем на търговското дружество и/или залог по сметката, по която се получават
посочените приходи.
2. Изисквания към кандидатите:
Право на участие имат банкови и/или кредитни институции, които извършват
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставят
кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, регистрирани
по смисъла на Закона за кредитните институции.
3. Критерии за оценка на офертите - икономически най-изгодна оферта,
формирана съгласно следните показатели:

Показатели и метод на оценка при максимален брой точки - 1 0 0
1. П1 - годишен лихвен процент за редовен дълг (в процентУтежест: 90 точки
По този показател 90 точки получава Участник, предложил най-нисък лихвен процент за
редовен дълг.

Год. лихвен процент - мин.
Метод на изчисление:

П1 =

х90
Год. лихвен процент - оцен.

2. П2 - такса за разрешаване и управление на дълга (в процентУтежест: 7 точки
По този показател 7 точки получава Участник, предложил най-ниска такса за
разрешаване и управление на дълга.

Метод на изчисление:

Такса за разрешаване и управление - мин.
П2 = -------------------------------------------------------- х 7
Такса за разрешаване и управление - оцен.

3. ПЗ - такса ангажимент (в процент)- тежест: 3 точки
По този показател 3 точки получава Участник, предложил най-ниска такса ангажимент.
Такса ангажимент - мин.
Метод на изчисление:

ПЗ =

х3
Такса ангажимент - оцен.

В случай, че има предложение „0” по някой от показателите, участникът получава
максимален брой точки. Предложенията на участниците следва да са до втория знак след
десетичната запетая.
Оценките по всеки отделен показател, се изчисляват с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Печеливша е офертата на участник, оценена с най-висока Комплексна оценка /КО/
получена по формулата:
КО = П1 + П2 + ПЗ

4. Минимално съдържание на офертата:
4.1. Административни сведения (данни за участника);
4.2. Предложения за показателите за оценка на офертата;
4.3. Общи условия за отпускане на кредит на съответния участник.
5. Място, срок и начин за подаване на офертите:

5.1. Деловодството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов,
ул. “ Петър Ангелов” № 18.
5.2. До 7 (седем) календарни дни, считано от денят следващ публикуване на
обявата на интернет страницата на МБАЛ - до 17,00 часа на 17.08.2017г.
5.3. Лично или по пощата в запечатан, непрозрачен плик на адрес: гр.
Свищов, ул. “ П. Ангелов” № 18.
6. Срок на валидност на офертите: 30 дни от крайния срок за получаването
им съгласно т. 5.2
7. Място и дата на отваряне на офертите: Деловодството на МБАЛ „Д-р
Димитър Павлович” ЕООД на 18.08.2017 г. от 09,00 часа.
8. За контакти: МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, 5250, ул.
“ Петър Ангелов”№ 18, тел. 0631/60732, лице за контакт: Главен счетоводител:
Катя Янкова., тел. 0887/680568

