РЕПУБЛИКА
ОБЩИНА

БЪЛГАРИЯ
ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ

№ К-004/01.12.2014 г.
На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с
открита процедура с Решение №004 от 08.09.2014 г. и протоколи на Комисията, назначена
със Заповед № РД-01-819 от 21.10.2014 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на
процедура по обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за
предоставяне на финансови услуги на Община Царево" и предвид следните
МОТИВИ:
1. Извършената оценка и класиране на предложението в процедурата, което ми е
представено с протоколи по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗОП от назначената за процедурата
Комисия, извършени по съответните технически и финансови критерии, и получената
комплексна оценка, съгласно методиката за оценка на предложенията.
2. Предложените условия в предложението на допуснатите до участие участници
РЕШИХ:
ОБЯВЯВАМ следното класиране
постъпилите оферти, както следва:

по резултати

от комплексни

оценки

на

1-во място: „УниКредит Булбанк" АД - с 80 т.
2-ро място: „Централна кооперативна банка" АД - със 77,59 т.
3-то място: „Обединена Българска Банка"АД - с 63,96 т.
4-то място: „Банка ДСК" ЕАД - с 61,62 т.
ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „„Избор на
финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево",
класираният на първо място участник - „УниКредит Булбанк" АД - адрес: гр. София, пл.
Света Неделя № 7, с вх. № 53-01-1858/20.10.2014 г. в 10:48 часа, представлявано от Левон
Карекин Хампарцумян и Андреа Казини - със 80 точки.

ОТСТРАНЕНИ от участие в процедурата участници - няма.
На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за възлагане на обществената
поръчка с класирания на първо място и обявен за изпълнител участник, при условията на
подадената и разгледана от Комисията оферта.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договора „УниКредит Булбанк"
АД, да представи:
1. Документите, изискуеми по чл. 47, ал. 10;
2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от размера на кредита, внесена
по сметката на Община Царево - Банка ДСК, клон Царево, IB AN: BG65STSA93003391581610,
BIC: STSABGSF или представена под формата на банкова гаранция
Препис от настоящето решение да се изпрати на участниците в процедурата и да се
публикува в Профила на купувача, в 3-дневен срок от издаването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 120 от.Закона за
обществените поръчки пред Комисията по защита на конкуренцията в десетдневен срок от
получаването му.

