
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕС ТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София. ул. "Леге" 4 

e-mail: aopigaop. bg
интернет адрес: http:/Av\w.aop, Ъ%

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ог ЗОП

Номер на обявата: 2

Възложител: „ Балнеологичен център Камена” ЕАД Велинград, Е И К 112013405
Поделение (когато е приложимо):

11артида в регистъра па обществените поръчки: 01301
Адрес: Велинград, ул. “Еделвайс” № 4
Лице за контакт: Иванка Попова -  Гл. счетоводител 
Телефон: 0359/54007 
E-mail: kamenablc@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
X  Еорепосоченото/итс място/места за контакт 
LJ Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: Н е ______________ _____________

Обект на поръчката:
Г 1 Строителство 
[_] Доставки

X  Услуги
Предмет на поръчката: "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". 
Кратко описание: извършване на всички видове банкови услуги за нуждите на 
Възложителя. 
Място на извършване: банков офис или представителство на територията на 
град Велинград.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 6900 лева 
Обособени позиции (когато е приюжимо): Не

Номер на обособената позиция:
Наименование:
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):___________________________________________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Икономическо и финансово състояние:
Технически и професионални способности: До участие в процедурата се допускат са.мо 
участници, които: 1. Представят валиден лиценз за извършване на банкова 
дейност на територията на Република България; 2. Имат клонове, офиси или

А О П

mailto:kamenablc@abv.bg


представителства извършващи пълен обем банкови услуги па територията на 
Велинград. 3. Издават и обслужват дебитни и кредитни карти с чип- 
технология; 4. Притежават платформа за интернет банкиране.

Информация относно запазени поръчки (когато е прилож имо):
LJ Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение
[_] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места___________________________________________________________

Критерий за възлагане:
[_] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[_] Цена и качествени показатели 
[ J  Разходи и качествени показатели 
[ 1 Ниво на разходите
X  Икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Не кол ичествен и п оказател и: Надеждност на платформа за интернет банкиране с 
достъп чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП / и наличие програми/механизми за 
защита на информацията, Развитие на клонова мрежа, Възможност на кандидата да издава 
безконтактни дебитни карти с чип-технология, Наличие на допълнителни услуги по 
дебитни карти - предоставяне на овърдрафт по дебитна карта в размер до 6 нетни работни 
заплати, Срок за обслужване на плащанията.
Тежест: общо 40% с възможност за максимално получени 40 точки.

Име: Количествен и показатели. Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в 
лева, Месечна такса за обслужване на фирмена разплащателна сметка в лева, Такси за 
вътрешнобанкови преводи в лева, чрез интернет банкиране от сметка на БЛЦ „Камена“ 
ЕАД, Такси за междубанкови преводи в лева на гише от сметка на БЛЦ „Камена“ ЕАД, Такси 
за междубанкови преводи в лева чрез интернет банкиране от сметка на БЛЦ „Камена “  ЕАД, 
Междубанков превод -  РИНГС, Такса за касови тегления и вноски в лева, Такса за превод на 
трудови възнаграждения на служители в същата банка  -  вътрешнобанкови преводи, Такса за 
превод на трудови възнаграждения па служители в друга банка  -  междубанкови преводи и 
Свободни парични средства  -  депозити - срок от 1 и от 3 месеца.
Тежест: общо 60% с възможност за максимално получени 60 точки.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) до дата 01.06.2016 г. 
Час: (чч:мм) до 16.00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) до дата 02.07.2016 г.
Час: (чч:мм) до 10.00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) на дата 02.06.2016 г. от 10.00 часа.
Място на отваряне на офертите: зала „Камена“ в сградата на БЛЦ „Камена“ ЕАД 
Велинград, ул. „Еделвайс“ № 4.________________________________________________

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: Не_________________________________



Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Друга информация (когато е приложимо): Настоящата обява е за продължаване срока 
за представяне на офе р т и . ________________________________________________

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 25.05.2016 г.___________________________________________________

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Васил Георгиев Аврамов 
Длъжност: Изпълнителен директор


