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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 393 

От 27.04.2015 г. 

 

 
С Решение 221/19.02.2015 г. на Кмета на Община Гоце Делчев, област Благоевград е открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансова институция за 

предоставяне на Община Гоце Делчев на целеви, дългосрочен, инвестиционен, банков кредит 

в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева”,                                                                                                                                                                                         

идентификационен номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/1, уникален номер в Регистъра за 

обществените поръчки към АОП 00098-2015-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП 

– 19.02.2015 г. 
След разглеждане на цялата документация по провеждането и протоколи №№ 1, 2, 3 и 4 на 

комисията се установи: 

Постъпило е запитване за разяснения по документацията с вх. № 17-00-17/16.03.2015 г. С писмо 

изх. № 17-00-17(1) /16.03.2015 г. разясненията по документацията са изпратени до всички 

заинтересовани лица. Разясненията са приложени и към документацията. 

В определения срок до 17.00 часа на 23.03.2015 година са подадени две оферти: 

1. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, гр. София е подало оферта с вх.№ 1 на 23.03.2015 г. в 16:00 

часа; 

2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, гр. София е подало оферта с вх.№ 2 на 23.03.2015 

г. в 16:50 часа.  

След изтичане на срока за подаване на оферти със Заповед № 296/24.03.2015 г. издадена от кмета 

на община Гоце Делчев, е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти. 

Комисията е провела четири заседания, за които са съставени протоколи. Всички протоколи са 

подписани от комисията.  

След отварянето на офертите на 24.03.2015 г. в 13.00 ч. комисията е разгледала подробно 

представените от участниците документи в плик №1.  

Комисията е разгледала офертите на допуснатите участници за съответствие с критериите за 

подбор и за наличието на всички задължителни документи. 

С решение № 1 от 24.03.2015 г. е определено участникът „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, гр. 

София да представи документа „Представяне на участник“ (по приложен образец) в срок от 5 работни 

дни от получаване на протокол № 1 от 24.03.2015 г. Участниците са потвърдили получаването на 

протокол № 1 на 27.03.2015 г. Участникът  „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, гр. София е представил 

допълнително изискваните документи на 31.03.2015 г. в 11.26 часа. 

С решение № 1 от 03.04.2015 г. комисията е допуснала до участие в откритата процедура:  

1. Участника „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, гр. София с оферта с вх. №1 от 23.03.2015 г.; 16.00 

ч.;  

2. Участника „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,  гр. София с оферта с вх. №2 от 

23.03.2015 г., 16.50 ч. 

Комисията е оценила офертите на допуснатите участници по показателите: П2 Размер на 

надбавка при просрочена главница, П3 Комисиона за управление и обработка на кредита и П4 Срок за 

предоставяне на кредита. Оценките са отразени в приложение № 1 към протокол № 2 от 03.04.2015 

година. Със съобщение от 06.04.2015 г. са уведомени участниците за датата, часа и мястото на 

отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Писмата са изпратени и на електронна поща. На таблото 

за съобщения на общината и страницата й в интернет е поставено съобщение за датата, часа и мястото 

на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. 
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На 09.04.2015 г. комисията е отворила и оповестила ценовите оферти на допуснатите участници, 

както и оценките по показателите - П2 Размер на надбавка при просрочена главница , П3 Комисиона за 

управление и обработка на кредита (КУОК), П4 Срок за предоставяне на кредита. 

Комисията е извършила оценяване на допуснатите оферти и на основание получените 

комплексни оценки е класирала участниците, както следва: 

1. Класира на І-во място участника"ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД,  гр. София  с оферта с вх. 

№1 от 23.03.2015 г., 16.00 ч., получил  Комплексна оценка - 100 точки и оценки по показателите: П1 

Размер на годишен лихвен процент – 60 точки, П2 Размер на надбавка при просрочена главница – 10 

точки, П3 Комисиона за управление и обработка на кредита (КУОК) – 20 точки, П4 Срок за 

предоставяне на кредита – 10 точки. 

2. Класира на ІІ-ро място участника "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, гр. София  

с оферта с вх. №2 от 23.03.2015 г., 16.50 ч., получил  Комплексна оценка – 51,86 точки и оценки по 

показателите: П1 Размер на годишен лихвен процент – 41,45 точки, П2 Размер на надбавка при 

просрочена главница – 0,02 точки, П3 Комисиона за управление и обработка на кредита (КУОК) – 0,39 

точки, П4 Срок за предоставяне на кредита – 10 точки. 

 

 Във връзка с изложеното, липсата на нарушения при откриването и провеждането на откритата 

процедура, липсата на основания за прекратяване на процедурата и на основание резултатите от 

работата на комисията, отразени в протоколи №№ 1, 2, 3 и 4 извършеното оценяване и класиране от 

комисията и чл. 73, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

І. Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: “Избор на финансова 

институция за предоставяне на Община Гоце Делчев на целеви, дългосрочен, инвестиционен, банков 

кредит в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева”, открита с решение № 221 от 19.02.2015 г. на 

кмета на община Гоце Делчев,                                                                                                                                                                                            

идентификационен номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/1, уникален номер в Регистъра за 

обществените поръчки към АОП 00098 – 2015 – 0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 

19.02.2015 г., както следва: 

 

 1. На І-во място участника"ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД,  гр. София  с оферта с вх. №1 от 

23.03.2015 г., 16.00 ч., получил  Комплексна оценка - 100 точки ; 

 

  2. На ІІ-ро място участника "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, гр. София  с 

оферта с вх. №2 от 23.03.2015 г., 16.50 ч., получил  Комплексна оценка – 51,86 точки. 

 

II. В тридневен срок Заповедта заедно с протокола на комисията да се публикува в Профила на 

купувача и в същия ден Заповедта да се изпрати до всички участници. 

 

ІІI. Заповедта подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 

срок от получаване ѝ. 

 

 

    

     

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ 

Кмет на община Гоце Делчев 

 

  /подпис и печат/ 


