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01310-2014-0008
I. II. IV.
BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни
услуги)
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил
Благоев" №14, За: Ирина Косева, Светла Бочева, България 1271, София, Тел.: 02
9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и възстановяване", София,
ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsv-bg.com.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Ирина Косева, Светла Бочева, България 1271,
София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София,ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за
участие:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02
9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
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заявленията за участие:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Анета Бъчварова, Петя Георгиева, България
1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и
възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДП
„Транспортно строителство и възстановяване” в три обособени позиции: Позиция 1:
Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.
Позиция 2: Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един
милион седемстотин и петдесет хиляди) лева. Позиция 3: Кредитна линия с размер
до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Главно управление, поделенията и хотелите на ДП „ТСВ” на
територията на страната.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДП
„Транспортно строителство и възстановяване” в три обособени позиции: Позиция 1:
Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.
Позиция 2: Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един
милион седемстотин и петдесет хиляди) лева. Позиция 3: Кредитна линия с размер
до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
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66110000
Описание:
Услуги в областта на банковото дело
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Позиция 1: Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово
разплащане. Позиция 2: Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00
(един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева. Позиция 3: Кредитна линия с
размер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.
Прогнозна стойност без ДДС
380000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
36
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура за всяка една
обособена позиция както следва: Позиция 1: Комплексно банково обслужване по
разплащателни сметки и картово разплащане – 700.00 (седемстотин) лева. Позиция
2: Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион
седемстотин и петдесет хиляди) лева – 1000.00 (хиляда) лева. Позиция 3: Кредитна
линия с размер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева – 2100.00 (две
хиляди и сто) лева. Общо за всички позиции в размер на 3800.00 (три хиляди и
осемстотин) лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:
банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 90 календарни дни след
крайния срок за получаване на офертите или парична сума, внесена по сметка на
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ДП „ТСВ”, IBAN: BG60 CECB 9790 1022 3598 00, BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ
София - клон “Запад”. Платежният документ за внесената парична сума трябва да
бъде в оригинал. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по
условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Когато участникът е обединение, което
не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по
банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите. При сключване
на договора, участникът определен за изпълнител на договор за обществена
поръчка, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от договорената
стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема
банкова гаранция в оригинал със срок на валидност - срока на изпълнение на
договора или парична сума, внесена по сметката на ДП „ТСВ”, IBAN: BG60 CECB
9790 1022 3598 00, BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон “Запад”. Платежният
документ за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. Условията и
сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в
договора за възлагане на обществената поръчка. Когато избраният изпълнител е
обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да
бъде наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по
гаранциите.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Ценовите условия са договорени в лева, посочени в офертата и не подлежат на
изменение по време на действие на договора. Заплащането ще се извърши въз
основа на сключен договор, в лева, по банков път, при условията посочени в
проекта на договора.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците задължително
представят:1.Списък на документите и информацията, които се съдържат в
офертата.2.Представяне на участника, което включва:2.1.Оферта (по образец) с
посочен в нея единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ.2.2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец).Когато
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по
т. 2.1. и т.2.2. се представят за всяко юридическо лице, включено в обединението.
Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП участниците обединения
представят и заверено от участника копие на договора за създаване на
обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в
който се посочва представляващият3.Декларация или удостоверение за наличието
на регистрация на участника в Списъка на лицензираните банки и клонове на
чуждестранни банки в Република България, издадено БНБ. * По желание
участниците могат да представят своя лиценз за извършване на банкова дейност,
издаден от БНБ в заверено от участника копие.4.Списък на банковите клонове и
офиси на дружеството на територията на страната с посочени адреси в населените
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места, като задължително да имат свои банкови клонове/офиси в градовете: София,
Пловдив, Варна, Горна Оряховица, Враца, Дупница, Царево, Дряново и Стара
Загора.5.Документ за присъден рейтинг на кандидата не по-нисък от рейтинг В или
еквивалент, от регистрирани в Европейската общност агенции за кредитен рейтинг
по реда и при условията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг и
Регламент ЕС № 513/2011 год. на Европейския парламент и на Съвета от 11 май
2011 год. за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за
кредитен рейтинг.6.Документ, удостоверяващ надеждността на платформата за
интернет банкиране на участника, чрез посочване в него на конкретен брой
защитни механизми.7.Декларация (по образец) или удостоверение от БНБ, че към
момента на подаване на офертата за участие спрямо участника не са прилагани
надзорни мерки през 2012, 2013 и 2014 година по чл.103, ал.2 от Закона за
кредитните институции.8. Декларация (по образец), че участникът е издател и
обслужва Дебитни и Кредитни карти действащи на територията на страната и
Европейския съюз.*Условието по т.8 е задължително само за позиция 1 Комплексно
банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.9.Декларация
от участника, че приема като обезпечение както недвижими имоти, така и движими
вещи, предоставени за ползване и управление на Възложителя (по
образец).10.Декларация (по образец), че Възложителят може да разполага с пълната
сума по кредитната линия (без ограничения в размера, снижаващ плафон и др.), за
целия срок на договора.11.Декларация за подизпълнителите, които ще участват при
изпълнението на поръчката, както и вида на дейностите, които ще извършват, и
дела на тяхното участние, ако участникът предвижда подизпълнители (по
образец).12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец).*
Когато участникът не предвижда участие на подизпълнител декларацията не се
представя.13.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по
образец).14.Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в откритата
процедура, в зависимост от позицията за която се участва.15.Техническо
предложение за изпълнение на поръчката, в зависимост от позицията за която се
участва, с посочен в него срок за изпълнение (по образец).15.Декларация за липса
на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за
липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, по образец.16.Ценова оферта
(образец).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация,
доказващи икономическото и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Съгласно ІІІ.2.2
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности
и/или квалификацията участниците представят документи, съгласно изискванията
на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, (в зависимост от позицията, за която се
участва), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, по образец, заедно
с доказателства за извършените услуги - удостоверения от получателите.
*Забележка: Чуждестранните участници в процедурата или техни обединения,
представят удостоверенията към посочените услуги в превод. *Забележка: Когато
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, докумените . се
представят само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по тази точка.
Минимални изисквания: Участниците следва да имат: Позиция 1. Комплексно
банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане – минимум 3
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(три) броя услуги по Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и
минимум 3 (три) броя услуги по картово разплащане, придружени от удостоверения
за добро изпълнение за извършени услуги от получателите. Позиция 2. Издаване на
банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион седемстотин и
петдесет хиляди) лева - минимум 3 (три) броя услуги по предоставяне на банкови
гаранции на юридически лица - придружени от удостоверения за добро изпълнение
за извършени услуги от получателите. Позиция 3. Кредитна линия с размер до 750
000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева – минимум 3 (три) броя услуги по
предоставяне на кредити, придружени от удостоверения за добро изпълнение за
извършени услуги от получателите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата
НЕ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Количествени показатели КП; тежест: 60
Показател: Неколичествени показатели НП; тежест: 40
IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка
ДА
Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в РОП/ДВ 585347 от 12.02.2014 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.09.2014 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци,
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ул. „Кирил Благоев” № 14, етаж 3, стая 320, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от
13:00 до 16:00 часа, до 25.09.2014 г., срещу невъзвръщаема сума в размер на 20,00
лв. без ДДС (24 лв. с ДДС), внесена в касата на предприятието. Документацията е
достъпна

на

профила

на

купувача

на

адрес:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.10.2014 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.10.2014 г. Час: 11:00
Място
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София, ж.к. Илиянци, ул.
„Кирил Благоев” № 14, заседателна зала № 407, на 03.10.2014 г., в 11:00 часа.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (ако има
такива) и лицата, съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим
за достъп до сградата, където ще се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
НЕ
VI.3) Допълнителна информация
Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяка
българска или чуждестранна банка, както и техни обединения, за които не са
налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП, които имат лицензирани от
БНБ клонове на територията на Република България и отговарят на другите условия
на възложителя по настоящата поръчка. При подаване на офертата и подписване
чрез пълномощник на офертата, ценовото предложение и/или придружаващите го
документи и декларации, се представя оригинал или нотариално заверено копие на
пълномощно /с гриф Вярно с оригинала и печат/ от представляващия участника за
упълномощаване на лицето, подписало офертата и придружаващите я документи.
*Забележка: За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде преведено на
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български език. *Забележка: Чуждестранните участници в процедурата или техни
обединения, подават офертата на български език, като попълват всички
приложения /декларации, предложения, списъци, срокове, описания, таблици,
собствени удостоверения, информации и др./ на български език. Всички случаи, в
които тези лица представят документи в официален или неофициален превод са
изчерпателно посочени в забележките под всеки изискван документ! Възложителят
е предоставил пълен достъп по електронен път на документацията за участие в
процедурата

в

профила

на

купувача

на

адрес:http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
08.09.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Комплексно банково
обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.
Кратко
1)
описание
Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане.
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
66110000
Описание:
Услуги в областта на банковото дело
Количество
3)
или обем
Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане
Прогнозна стойност, без ДДС
70000 валута BGN
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4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36
Допълнителна
5)
информация
Офертите ще бъдат оценени по следните показатели: 1.Неколичествени показатели
НП, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто: 1.1. К1 Развитие на клоновата мрежа – с максимална тежест 15 точки. 1.2. К2 - Срок за
обслужване на вътрешнобанкови преводи, предложен в минути (цяло число) – с
максимална тежест 5 точки. 1.3. К3 - Срок за обслужване на превод нареден чрез
БИСЕРА, предложен в минути (цяло число), след представяне на платежно
нареждане на хартиен носител или чрез интернет банкиране - с максимална тежест
5 точки. 1.4. К4 - Надежност на платформа за интернет банкиране - с максимална
тежест 5 точки. 1.5. К5 - Кредитен рейтинг на кандидата към момента, но не по нисък от рейтинг В или еквивалент - с максимална тежест 10 точки. 2.
Количествени показатели КП - с обща относителна тежест в крайната комплексна
оценка – 60 на сто: 2.1. К6 - Такса за откриване на разплащателни сметки в BGN посочени в лева за една операция - с максимална тежест 3 точки. 2.2. К7 - Такса за
закриване на разплащателни сметки в BGN - посочени в лева за една операция - с
максимална тежест 3 точки. 2.3. К8 - Такса за Касови операции - внасяне в брой в
BGN до 5 000.00 лева - посочени в лева за една операция - с максимална тежест 3
точки. 2.4. К9 - Такса за Касови операции - теглене в брой в BGN до 5 000.00 лева посочени в лева за една операция - с максимална тежест 3 точки. 2.5. К10 - Такса за
Касови операции - внасяне в брой в BGN над 5 000.00 лева - посочени в лева за една
операция - с максимална тежест 3 точки. 2.6. К11 - Такса за Касови операции теглене в брой в BGN над 5 000.00 лева - посочена в лева за една операция - с
максимална тежест 3 точки. 2.7. К12 - Такса за Вътрешнобанкови безкасови
плащания на гише в BGN - посочени в лева за една операция - с максимална тежест
3 точки. 2.8. К13 - Такса за Вътрешнобанкови безкасови плащания на гише в BGN
към администратори на публични вземания с едноредово платежно нареждане посочени в лева за една операция - с максимална тежест 3 точки. 2.9. К14 - Такса за
Вътрешнобанкови безкасови масови плащания на РЗ - посочени в лева за една
операция - с максимална тежест 5 точки. 2.10. К15 - Такса за Междубанкови
безкасови плащания в BGN чрез РИНГС на гише - посочени в лева за една операция
- с максимална тежест 10 точки. 2.11. К16 - Такса за Междубанкови безкасови
плащания в BGN чрез БИСЕРА на гише - посочени в лева за една операция - с
максимална тежест 5 точки. 2.12. К17 - Такса за Междубанкови безкасови плащания
в BGN чрез РИНГС през интернет банкиране - посочени в лева за една операция - с
максимална тежест 10 точки. 2.13. К18 - Такса за Междубанкови безкасови
плащания в BGN чрез БИСЕРА през интернет банкиране - посочени в лева за една
операция - с максимална тежест 6 точки.
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Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Издаване на банкови
гаранции с общ лимит 1 750 000,00 /един милион седемстотин и петдесет хиляди/
лева.
Кратко
описание
1)
Издаване на банкови гаранции с общ лимит 1 750 000,00 /един милион седемстотин
и петдесет хиляди/ лева.
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
66110000
Описание:
Услуги в областта на банковото дело
Количество
3)
или обем
Издаване на банкови гаранции с общ лимит 1 750 000,00 /един милион седемстотин
и петдесет хиляди/ лева.
Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36
5)
Допълнителна
информация
Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1.Неколичествени
показатели НП, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на
сто: 1.1. К1 - Срок за издаване на банкови гаранции /в часове - цяло число/ - с
максимална тежест 30 точки. 1.2. К2 - Кредитен рейтинг на кандидата към момента,
но не по - нисък от рейтинг В или еквивалент - с максимална тежест 10 точки. 2.
Количествени показатели КП - с обща относителна тежест в крайната комплексна
оценка – 60 на сто: 2.1. К3 - Такса за подаване на искане за издаване на банкова
гаранция - с максимална тежест 5 точки. 2.2. К4 - Комисионна върху стойноста на
банковата гаранция /тримесечно/ - с максимална тежест 20 точки. 2.3. К5 - Лихва
при липса на средства от възложителя при усвояване на банковата гаранция от
бенефициента - с максимална тежест 5 точки. 2.4. К6 - Обща стойност на
необходимите обезпечения, спрямо издадените банкови гаранции с общ лимит в
размер до 1 750 000,00 лева, получен от съотношението в проценти от размера на
обезпечението спрямо размера на искания кредит - с максимална тежест 30 точки.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Кредитна линия с
размер до 750 000,00 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева.
1)
Кратко
описание
Кредитна линия с размер до 750 000,00 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева.
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
66110000
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Описание:
Услуги в областта на банковото дело
Количество
3)
или обем
Кредитна линия с размер до 750 000,00 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева.
Прогнозна стойност, без ДДС
210000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36
Допълнителна
5)
информация
Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1.Неколичествени
показатели НП, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на
сто: 1.1. К1 – Срок за отпускане на кредити /в дни/ - с максимална тежест 30 точки.
1.2. К2 - Кредитен рейтинг на кандидата към момента, но не по - нисък от рейтинг
В или еквивалент - с максимална тежест 10 точки. 2. Количествени показатели КП с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 60 на сто: 2.1. К3 Лихва върху кредита с максимална тежест 20 точки. 2.2. К4 - Комисионна за
управление на кредита /годишна/ с максимална тежест 7,5 точки. 2.3. К5 Комисионна за ангажимент върху неусвоен размер на кредита с максимална тежест
2,5 точки. 2.4. К6 – Лихва/Неустойка при просрочие - с максимална тежест 5 точки.
2.5. К7 - Обща стойност на необходимите обезпечения, спрямо отпуснатия кредит в
размер до 750 000,00 лева, получен от съотношението в проценти от размера на
обезпечението спрямо размера на искания кредит - с максимална тежест 25 точки.
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