ПРАВИЛА за Избор на изпълнител на финансови услуги
от кредитни или финансови институции
ЦЕЛ
1.1.Правилата имат за цел :
1.1.1. Унифициране на методологията за избор на изпълнител на
финансови услуги
при възлагането на обществени поръчки с предмет избор на финансови
услуги.
1.1.2.Повишаване на прозрачността и ефективността при управлението
на средствата на дружеството.
1.1.3.Диверсификация на паричните ресурси на дружеството и
ограничаване на риска от концентрация на експозиции
1.1.4. Определяне на условията и редът за избор на изпълнител на
финансови услуги във „ Водоснабдяване и канализация Видин ” ЕООД.
2. ОБХВАТ
2.1. Правилата се прилагат при избор на изпълнител на следните финансови
услуги:
2.1.1. Свободни парични средства – Депозити, разполагаеми средства ,
които е е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови
сметки .
2.1.2.Платежни и свързани услуги , в. това число и управление на
разплащателни сметки и други сметки , инкасо и др.
2.1.3.Сделки с финансови инструменти по чл.3 , т.2 от Закона за
пазарите на финансовите инструменти
2.1.4.Правилата могат да се прилагат и за други услуги – предоставяне
на инвестиционно-посреднически услуги, доверително управление ,
финансови консултации и анализи , извършване на пазарни проучвания ,
данъчни консултации, предоставяне на застрахователни услуги и др.
3.КРИТЕРИИ И ПОДХОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ И ПРИСВОЯВАНЕ НА
ОЦЕНКА
3.1.Критерият за оценка на офертите е икономически най- изгодната
оферта , която се определя въз основа на комплексна оценка на офертите
съгласно два показателя:
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3.1.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в
крайната оценка в размер на 40 на сто:
- Надежност на платформа за банкиране, срок на обслужване на
плащанията , развитие на клонова мрежа;
Други - по мотивирано решение на възложителя, в зависимост от
спецификата на финансовата услуга.
3.1.2.Количествени показатели с обща тежест в крайната оценка в
размер на 60 на сто :
За група Свободни парични средства – Депозити :
- Предложени лихвени условия , в т.ч. лихвен процент, такси ,
комисионни , срочност, обем, валута, условия при предсрочно
погасяване и др.
За група финансови услуги „Платежни и свързани с тях услуги „ :
- Такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (
местни,международни , инкасо услуги ) лихвени условия и др.
За група финасови услуги „ Финасиране „ :
- лихвени условия, такси , комисионни и др.
Други – по мотивирано решение на Възложителя , в зависимост на
спецификата на финансовата услуга.
3.3. Подход
3.3.1 При избор на финансова институция се прилагат и количествени
и неколичествени показатели .
3.3.1 .Конкретните показатели за избор на финансова или кредитна
институция
се определя от Възложителя , в зависимост от възникналата потребност.
3.3.2.При количествените показатели за основен показател следва да се
счита цената на предоставената услуга ( лихвени условия, такси и
комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.
4.ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
4.1. При избор на изпълнител на финансова услуга задължително
следва да се спазват принципите на публичност и прозрачност,свободна и
лоялна конкуренция , недопускане на дискриминация, равнопоставеност и
пропорционалност.
4.2. Изборът на изпълнител се осъществява при спазване реда и
условията посочени в Закона за обществени поръчки .

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 1. Настоящите правила за планиране се приемат на основание
Постановление № 127 на МС от 27.05.2013 г. и влизат в сила от 01.08.2013
година.
§ 2.Контролът по изпълнение се възлага на Вътрешният одитор.
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