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тел. 0350/54007 -  Счетоводство

ПРОТОКОЛ

Днес 02.06.2016 г„ в ..Балнеологичен център Камена" ЕАД Велиш-рад, комисия назначена 
със Заповед №  64/10.05.2016 година на Изпълнителния директор на БЛЦ „Камена" ЕАД  
Велинград за определяне състава на Комисия за разглеждане и оценяване на получените оферти 
при провеждането иа процедура за възлагане на обществена поръчка с ниска стойност, по чл. 
20. ат. 3 от 3011. с предмет: "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно 
банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за 
срок от три години", чрез събиране на оферти с обява, проведена съгласио Заповед № 
64/10.05.2016 година на Изпълнителния директор на БЛЦ „Камена" ЕАД Велинград, в състав: 
Председател: I. адвокат Йордан Атанасов Аршинков от АК Пазарджик; Членове: 2. Иванка 
Димитрова Попова -  Гл. Счетоводител и 3. Зорка Атанасова Върбовска -  Оперативен 
счетоводител при “Балнеологичен център Камена" ЕАД Велинград, сс събра на заседание. На 
заседанието не присъства представите.1 на нито един от участниците подали оферти.

В срока, определен от Възложителя са постъпили 4 оферти, като комисията на 
предходното си заседание от 25.05.2016 г., реши при това положение да не дава ход на 
процедурата и предложи на Възложителя на основание т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 136 
от ПРУПДТДДУК. да публикува повторна покана за оферти при условията и реда на т. 4.3 и 4.4 
от Приложение №  3.

В новия удължен срок: до 01.06.2016 г„ 16.00 часа. нови оферти за участие не са подадени 
и комисията пристъпи към разглеждане на подадените оферти по реда на постъпването им:

1. Участника „Интсрнешънъл Ассет Банк” АД е Оферта № 1 е вх. №  100/18.05.2016 г„ 
подадена в 14.05 ч., е представил всички изискуеми се документи и комисията го 
допуска до по нататашно участие.

2. Участника „СИБАНК“ ЕАД с Оферта № 2 с вх. №  103/20.05.2016 г., подадена в 14.55 ч„ 
е представил всички изискуеми се документи и комисията го допуска д о  по нататашно 
участие.

3. Участника „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД с Оферта №  3 с вх. № 
104/20.05.2016 г„ подадена в 15.18 ч., е представил всички изискуеми се документи и 
комисията го допуска до по нататашно участие.

4. Участника ..ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с Оферта № 4 с вх. №  
105/20.05.2016 г., пдадепа в 15.46 часа, с представил всички изискуеми се документи и 
комисията го допуска до по нататашно участие.

Комисията нанесе в сравнителна таблица № 1 оферираните стойностш  на
неколичествените критерии, мястото в класирането, според заявените стойностти и получените 
точки, съгласно предварително обявените критерии.

По неколичествени те критерии се получиха следните резултати:
- Участника „Интсрнешънъл Ассет Банк” А Д  получава 40 точки.
- Участника „СИБАНК“ ЕАД получава 38 точки.
- Участника „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКС! 1РЕСБАНК“ АД получава 38 точки.
- Участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВ11А БАНКА“ А Д  получава 40 точки.

Подробно получените точки са отразени в приложената таблица №  I, неразделна част от 
Протокола.
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Комисията нанесе в сравнителна таблица № 2 оферираните стойпостти па 
количествените икритерии, мястото в класирането, спорел заявените стойностти и получените 
точки, съгласни предварително обявените критерии.

По количествените критерии сс получиха следните резултати:
- Участника „Интсрнешънъл Ассет Банк” АД получава 44 точки.
- Участника „СИБАНК“ ЕАД получава 33 точки,
- Участника „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК" АД получава 42 точки.

Участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД получава 56 точки.

П одробно получените точки са отразени в приложената таблица № 2, неразделна част or 
Протокола.

Общо получените точки по сравнителните таблицци по оферираните стойностти на 
количествените и неколичесшепите критерии, е следното:

- Участника ..Интсрнешънъл Ассет Банк” АД получава 89 точки.
- У частника „СИБАНК“ ЕАД получава 72 точки.
- Участника „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД получава 80 точки.
- Участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД получава 96 точки.

Съгласно получените резултати, комисията единодушно извърши класирането на 
участниците, както следва:

На първо място „ЦН1ГГРАЛНА KOOi ШРАТИВНА БАНКА“ АД с получени 96 точки;
- На второ място „Интсрнешънъл Ассет Банк” АД с получени 89 точки;
- На трето място „СОСИЕТЕ ЖН1 IF.PAJ1 ЕКСПРЕСБАНК“ А Д  с получени 80 точки;
« На четвърто място „СИБАНК“ ЕАД с получени 72 точки.

С оглед на горното, комисията Предлага на Възложителя да 
сключи договор за извършване на комплексно банково 
обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ 
"Камена" ЕАД Велинград за срок от три години, с класирания 
участник на I-во място: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 
БАНКА“ АД.


