
 

 

 Във връзка с отправено запитване от кандидати за участие в процедура за 

„Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на 
„СБАЛББ-Троян”  ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“, открита със 

Заповед № 134/30.09.2016 год. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град 

Троян, давам следните 

 

Р А З Я С Н Е Н И Я: 

 

1. В Раздел X от Указанията към участниците, в неколичествен критерии Кн3 

- Срок на обслужване на плащанията, е допусната техническа грешка, като 

точкуването в случай, че не се покриват посочените срокове е 0 (нула) точки, а не 1 

(една) както е посочено. Самото предложение следва да е оформено в табличен вид, 

така както е визуализирано в указанията към участниците, и да бъде приложено 

заедно с останалите предложения в офертата. В този смисъл текстът добива следния 

вид:  

„Кн3 - Срок на обслужване на плащанията –10 точки.  

В зависимост от това дали участниците ще обслужват плащанията в 

посочените по-долу срокове, същите получават по 2,5 (две цяло и пет десети) точки 

за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, и по 0 (нула) точки за всички 

останали, както следва: (табличен вид)“; 

2. В ценовото предложение - Приложение №2 участниците следва да направят 

предложение за 6-месечен лихвен % по депозит - …………..% и Месечн лихвен % по 

депозит - ……………..%, като уточняваме, че предложенията по тези показатели не 

подлежат на оценяване и не дават предимство или недостатък за даден участник в 

процедурата.  

3. Всички останали условия по документацията за участие и приложенията 

остават непроменени. 

Копие от настоящото разяснение да се изпрати до администраторите на 

интернет сайта на Министерство на Здравеопазването и да се публикува в интернет 

страницата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД. 
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