
 
 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Община Гоце 

Делчев съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата 

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”, открита 

с решение № 221/19.02.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев,                                                                                                                                                                                            

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

Регистъра за обществените поръчки на АОП 00098-2015-0002, дата на публикуване на 

обявлението в РОП – 19.02.2015 г., ще се извърши на 09.04.2015 г. от 10.00 часа в 

залата на партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

С настоящото съобщение Ви уведомявам и за резултатите от оценяването на 

офертите по следните показатели:        

1. Показател „Размер на надбавка при просрочена главница” – П2 както 

следва:  

І. Участник с пореден №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр.София – 10 т.;           

ІІ. Участник с пореден №2 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД гр.София 

– 0.02 т.; 

  2. Показател  „Комисиона за управление и обработка на кредита“ – П3 

І. Участник с пореден №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр.София – 20 т.;           

ІІ. Участник с пореден №2 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД гр.София 

– 0.39 т.; 

3. Показател „Срок за предоставяне на кредита“ – П4 

І. Участник с пореден №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр.София – 10 т.;           

ІІ. Участник с пореден №2 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД гр.София 

– 10 т.; 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата на община Гоце Делчев. 
 

 

Богдан Боцев /подпис/ 

Председател на комисия     


