
 
 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  №4 

за разглеждане, оценка и класиране на оферти 

 

 

На 20.04.2015 година в 13.00 часа в стая 210, втори етаж в сградата на Общинска 

администрация гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград се проведе заседание на 

комисията по провеждане на 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”, 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 към АОП 00098-2015-0002 , дата на публикуване на обявлението в РОП – 

19.02.2015 г., назначена със заповед №296 от 24.03.2015 година, издадена от кмета на община Гоце 

Делчев. 

 

Председател: Богдан Боцев – зам.-кмет на община; 

Членове: 1. Йорданка Ендрева – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“; 

 2. Киприяна Гулева – юрист. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по показател – П1 „Размер на годишен 

лихвен процент“ и кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател; 

2. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване. 

  

По първа точка от дневния ред 

 

 С Решение №1 от 03.04.2015 г. комисията е допуснала до участие в процедурата: 

 1. Участник с пореден №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, гр. София и 

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

 

Комисията пристъпи към изчисляване на Показател „Размер на годишен лихвен процент” - 

П1, с максимален брой точки – 60, който се изчислява по следната формула: 

 

П1 = най-нисък годишен лихвен процент * 60 

         годишен лихвен процент на участника  

 

Участникът предложил най-нисък фиксиран годишен лихвен процент получава 60 точки. За 

всички останали участници, точките се изчисляват, като съотношение на най-ниския предложен 

годишен лихвен процент към предложения от участника годишен лихвен процент и се получиха 

следните оценки: 
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Участник с пореден №1 от "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, гр. София 

Показатели Точки 
Показатели от 

офертата 
Оценка 

П1 Размер на годишен лихвен процент 60 4,49% 60 точки 

П1 = най-нисък годишен лихвен процент * 60 

       годишен лихвен процент на участника  

 П1= 4,49% * 60 

        4,49% 

 

Участник с пореден №2 от "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, гр. София 

Показатели Точки 
Показатели от 

офертата 
Оценка 

П1 Размер на годишен лихвен процент 60 6,5% 41,45 точки 

П1 = най-нисък годишен лихвен процент * 60 

        годишен лихвен процент на участника  

 П1= 4,49% * 60 

         6,5% 

 

 

Предложенията на участниците по другите показатели, така както са изписани в приложение 

№1 към протокол № 2 – Лист за оценка на показателите без предложената цена са: 

1. Участник с пореден №1 "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД, гр. София, е получил оценки по 

показателите както следва: 

П2 - „Размер на надбавка при просрочена главница” – 10 точки;  

П3 - „Комисиона за управление и обработка на кредита“ – 20 точки;  

П4 - „Срок за предоставяне на кредита“ – 10 точки;  

2. Участник с пореден №2 "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, гр. София, е получил 

оценки по показателите както следва: 

П2 - „Размер на надбавка при просрочена главница” – 0.02 точки;  

П3 - „Комисиона за управление и обработка на кредита“ – 0.39 точки;  

П4 - „Срок за предоставяне на кредита“ – 10 точки;  

 

Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексната оценка (КО) на всеки участник, която се 

получава като сбор от оценките на офертата по всички показатели по формулата: 

КО = П1 + П2 + П3 + П4  

 

1. За участник с пореден №1 "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД гр. София се получи следната 

комплексната оценка: 

КО = 60 + 10 + 20 + 10  

КО = 100 точки. 

 

2. За участник с пореден №2 "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД гр. София се получи 

следната Комплексната оценка: 

КО = 41,45 + 0,02 + 0,39 + 10 

КО = 51,86 точки. 

 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Предвид оценяването на офертите, допуснати до разглеждане и оценяване, получените 

комплексни оценки и на основание чл. 71, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията 

единодушно прие: 

 

Р Е Ш Е Н И Е №1 
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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. 

 

Комисията приключи своята работа в 15.00 часа. 

 

 

 

Председател: Богдан Боцев ………(подпис)……. 

 

Членове: 1 Йорданка Ендрева …..(подпис)…… 

 

   2. Киприяна Гулева …….(подпис)…… 

 


