
П Р О Т О К  ОII

от заседание на Комисията за разглеждане и оценяване на подучените оферти

Днес 25.05.2016 г. от 10.00 часа, в зала ..Камена” па БЛЦ „Камена” ЕАД. Велинград, 
уд. „Еделвайс” № 4 сс проведе заседание на Комисия!а за възлагане на обществена 
поръчка с ниска стойност, по чл. 20, ал. 3 от 30)1. с предмет: " Избор на кредитна 
институция за извършване на комплексно байково обслужвай!} и други финансови услуги 
за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години", чрез събиране на 
оферти с обява, назначена със заповед № 64/10.05.2016 г, на Изп. директор на БЛЦ 
„Камена” ЕАД.

Комисията заседава в състав: I. Председател: ад в. Йордан Атанасов Аршинков от АК 
гр. Пазарджик и 2. Членове: Иванка Димитрова Попова -  Гл, счетоводител при БЛЦ 
„Камена” ЕАД Велинград и Зорка Атанасова Върбовска -  Счетоводител при БЛЦ 
„Камена” ЕАД Велинград;

След получаващ# на получените документи. въ връзка с обществената поръчка. 
Комисията констатира, че са получени 4 оферти от общо 6 поканени банки и 1 
самостоятелно подадена оферта от друга банка, а именно от: Оферта № 1/18.05.2016 г., 
14.05 ч. от „Ипгернешънъл Десет Банк” АД, Оферта Ms 2/20.05.2016 г„ 14.55 ч. от 
СИБАНК“ ЕАД, Оферта № 3/20.05.2016 г„ 115.18 ч. от„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 
ЕКСПРЕСБАНК” АД и Оферта № 4/20.05.2016 г.. 15.46 ч. от „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД.

На основание т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 136 от ПРУПДТДДУК, Комисията 
намира, че ход на процедурата не следва да сс дава, тъй като са постъпили по-малко от 5 
оферти от институции, като на посоченото основание следва да се публикува повторна 
покана за оферт и при условията и реда на т. 4.3 и 4.4 от 11риложение X® 3.

С оглед на гореизложеното, Комисията предлага на Изпълнителния директора на БЛЦ 
„Камена” ЕАД Велинград да удължи срока за подаване на оферти с 5 работни дни, а 
именно: нови оферти да се подадат до 16.00 часа на 01.06.2016 г. в сградата на БЛЦ 
"Камена" ЕАД Велинг рад, отдел „Счетоводство“, област Пазарджик, гр. Велинград 4600, 
ул. “Еделвайс” № 4, като в случай, че офертите сс подават чрез куриерска фирма, 
участника следва сам да оситури входирането им в срок до 16.00 часа на 01.06.2016 г.


