
НЛЬДЯВАНЕ И КАНАЛИ *АЦИЯ-С .1111*1.1 Г ООД 
8800 Сливен, ул. "Шести септември" 27, тел.: 044/ 623 465; факс: 044/ 623 413 

e-mail: viksliven@viksliven.com 

ПОКАНА 
за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание т.4.3 „Правила за избор на изпълнител за 
предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни 
институции" към чл.13б, ал.1 и ал.2 на Постановление № 
127/27.05.2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника 
за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества 
с държавно участие на капитала, на управителя на „Водоснабдяване и 
канализация - Сливен" ООД - гр.Сливен в качеството му на 
Възложител отправя настоящата покана за набиране оферти за избор 
на изпълнител за предоставянето на финансови услуги при наличие на 
следните условия: 
1 .Предмет на поръчката: „Предоставяне на финансова услуга от 
финансова или кредитна институция за нуждите на „Водоснабдяване и 
канализация - Сливен" ООД - гр.Сливен 

2.Видове и характеристики на финансовите услуги 

Позиция 1 - Свободни парични средства - депозити, вкл. откриване на 
разплащателни сметки в лева, лихвен процент по тези сметки. 
Депозитни продукти в български лева - размер на лихвен процент за 
едномесечен депозит. 

Позиция 2 - Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на 
разплащателни и други сметки, инкасо - вътрешнобанкови и 
междубанкови преводи в лева в офиса на банката и по електронен път, 
директен дебит, тегления и вноски в лева, инкасови услуги на каси на 
Възложителя, плащания на битови сметки. 
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Място на изпълнение:фадовете Сливен, Нова Загора, Котел и 
Твърдица. 

3.Критерии и подходи за формиране на оценка. 

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна 
оферта. Тя се определя въз основа на комплексна оценка на офертата 
съгласно два вида показатели - неколичествени и количествени със 
фиксирани относителни тегла както следва: 

3.1 Неколичествени показатели с обща относителна тежест в 
крайната оценка в размер на 40 на сто - 40 точки. 

- Лихвени условия - 15 точки 
- Надежност на платформата за интернет банкиране - 10 точки 
- Развитие на клонова мрежа вкл.банкомати на територията на 

Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. - 10 точки 
- Срок на обслужване на плащанията - 5 точки 

3.2 Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната 
оценка в размер на 60 на сто - 60 точки. 
- За групата финансови услуги Платежни и свързани услуги, в т.ч. 

управление на разплащателни и други сметки, инкасо -
вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева в офиса на банката и 
по електронен път, директен дебит, тегления и вноски в лева, инкасови 
услуги на каси на Възложителя и плащания на битови сметки - 40 
точки. 

- Предоставяне на преференциални условия на кредити на 
служители и работници - 20 точки. 

3.3 При избор на финансова институция да предоставяне на 
финансовите услуги, посочени в т.2, се прилагат показателите и 
относителната им тежест посочени в т.3.1 и т.3.2. 

4. Избор на изпълнител 
4.1 При избор на изпълнител на финансова услуга се спазват 
принципите: публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
недопускане на дискриминация, равнопоставеност и 
пропорционалност. 
4.2 Изборът на финансова институция се извършва на базата на 
представени оферти от най-малко 5 (пет) финансови или кредитни 
институции. 
4.3 За тази цел Възложителят публикува поканата за оферти на 
интернет страница. 



5.Място, срок и начин на представяне на офертите 

5.1 Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, по поща, 
куриер, или на ръка на адрес: гр.Сливен, ул.Шести септември № 27, 
ет.2 ст.7 Технически секретар, всеки работен ден от 9.00 - 16.00 часа. 

5.2 Краен срок за подаване на офертите е 10 (десет) работни дни, 
считано от датата на публикуване на Поканата. 

5.3 При неявяване на необходимия бр#й кандидати, Възложителя 
публикува повторна покана. 

Лице за контакти: Ръководител направление ФС 
тел.044/622976 
Факс: 044/623413 
E-mail: viksliven@viksliven.com 

М.Сиромахова 

АВИТЕ 
ламен Трифонов 
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