
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

ЗАПОВЕД 

№ 

гр. Велико Търново.. 'кШ 2015 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и мотиви 
в протоколи от 20.05.2015 г., 22.05.2015 г., 08.06.2015 и 11.06.2015 г. на комисията, назначена 
със заповед № РД 22-1107/19.05.2015 г. със задача: да провери съответствието на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите 
оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
"Предоставяне на краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по 
Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат 
осигурени в рамките на бюджетната 2015 г. ", с уникален номер 00073-2015-0009 в регистъра 
на АОП и публикувано обявление № 662073 от дата 20.04.2015 г. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на краткосрочен 
кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски 
програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 
2015 г. ", с уникален номер 00073-2015-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 
662073 от дата 20.04.2015 г. : 

1-во място за: Оферта с вх. № 17-21/18.05.2015 г. в 16:44 ч. на „ОБЩИНСКА БАНКА" 
АД, гр. София 1000, ул. „Врабча" № 6, тел. 02 9300111, факс: 02 9867673, e-mail: 
contacts@,municipalbank.bg. ЕИК 121086224. 

2-ро място за: Оферта с вх. № 17-20/18.05.2015 г. в 13:52 ч. на „ТЪРГОВСКА БАНКА 
Д" АД, гр. София 1505, бул. „Ген. Тотлебен" № 8, тел. 02 4641195, факс: 02 9894848, e-mail: 
dbank@dbanlc.bg, ЕИК 121884560. 

II. Мотиви за класирането: 
Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, с оглед изисквапията 

на възложителя и документацията по поръчката и критерия за оценка на офертите - пай-
ниска цепа, с оглед направените от участниците ценови предложения, както следва: 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена 
На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена, на второ място се 

класира участникът предложил следващата по-висока цена от предходната и т.н. 
Най-ниската надбавка е най-ниската цена. 

Въз основа на критерият за оценка на офертите - най-ниска цена (най-ниска надбавка) и 
във връзка с направените от участниците ценови предложения, съответно: 
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„ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД - Лихвен процент по кредита - годишна лихва, 
формиран от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период 
от ползването на кредита и надбавка в размер на 3,9 (три цяло, девет десети) пункта; 

„ОБЩИНСКА БАНКА" АД - Лихвен процент по кредита - годишна лихва, формиран 
от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период от 
ползването на кредита и надбавка в размер на 2,33 (две цяло, тридесет и три стотни) 
пункта, 

и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, комисията е класирала участниците в настоящата 
процедура по следния начин: 

1-во място за: Оферта с вх. № 17-21/18.05.2015 г. в 16:44 ч. на „ОБЩИНСКА БАНКА" 
АД, гр. София 1000, ул. „Врабча" № 6, тел. 02 9300111, факс: 02 9867673, e-mail: 
contacts@,municipalbank.bg, ЕИК 121086224. 

2-ро място за: Оферта с вх. № 17-20/18.05.2015 г. в 13:52 ч. на „ТЪРГОВСКА БАНКА 
Д" АД, гр. София 1505, бул. „Ген. Тотлебен" № 8, тел. 02 4641195, факс: 02 9894848, e-mail: 
dbank@dbank.bg. ЕИК 121884560. 

HI. Определям за изпълнител на обш;ествена поръчка, с предмет: "Предоставяне на 
краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други 
европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на 
бюджетната 2015 г. ", с уникален номер 00073-2015-0009 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление № 662073 от дата 20.04.2015 г. : 

„ОБЩИНСКА БАНКА" АД, гр. София 1000, ул. „Врабча" № 6, тел. 02 
9300111, факс: 02 9867673, e-mail: contacts@municipalbank.bg, ЕИК 121086224 

IV. Съгласно чл. 73, ал.З и ал.4 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок от издаването й и да бъде публикувана в профила на купувача в 
деня на изпращането й до участниците. 
V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, съгласно 
чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша№ 18. 

Контрола по изпълне^йе^а заповедта ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ЗА КМЕТ: 
ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ ^ 
Заместник-кмет ,,КултураХобр.азов91ШеЩ>1рбцг1ални дейности" 
в Община Велико Търново 
(Съгласно Заповед № РД22-1Щ/^ТЖ2&1Уг.) 

Съгласували: 

Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правца" 

Надя Петрова - Директор на дир^ция ОСОП 

Изготвил: 
Теодора Минкова - Началник отдел ОП 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




