Партида: 00019

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00019
Поделение: ________
Изходящ номер: ЗОП-58А от дата 14/11/2014
Коментар на възложителя:
„Получаване на кредитна линия за 2015 година”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Монтана
Адрес
ул. "Извора" №1
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
България
Място/места за контакт
Телефон
Община Монтана
096 394204
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Силвия Василева
E-mail
Факс
montana@montana.bg
096 588391
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.montana.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.montana.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на обществената поръчка е извършване на услуга:
„Получаване на кредитна линия за 2015 година”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
66113000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Получаване на кредитна линия в размер до 500 000 лв., които ще
бъдат възстановени до 25.12.2015 година.
Прогнозна стойност
(в цифри): 0 Валута: BGN
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Място на извършване
гр. Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците в настоящата поръчка трябва да притежават Лицензия
за извършване на банкова дейност и опит в предоставянето на
финансови услуги на бюджетни организации.
Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да имат
представителство в гр. Монтана.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Офертите се оценяват съгласно Методика за определяне на
комплексната оценка (Приложение №1):
1. Договорена лихва - 14 т.; 2а) такса проучване - до 4 т.; 2б)
такса управление - до 7 т.; 3. Размер на обезпечение - до 10 т.;
4. Срок за отпускане на кредита - до 5 т.; 5. Размер на
неустойки (дневно) - до 5 т.; 6. Размера на надбавките на
наказателната лихва за просрочие - до 5 т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 10/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 13:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
За подготовка на офертата Възложителят е предоставил достъп на
своя уебсайт http://www.montana.bg до следната информация: в
раздел Обществени поръчки => Текущи - документите, свързани с
обществената поръчка, вкл. експертна оценка на имота, предвиден
за обезпечение; в раздел Годишен финансов отчет - баланс и отчет
за предходната година.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис
„Получаване на кредитна линия за 2015 година” на ръка всеки
работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. или се изпраща по пощата на
адрес: 3400 Монтана, ул. "Извора" №1, Община Монтана. Съгласно
чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП, отварянето на представените оферти
ще се извърши на 11.12.2014 г. от 11:00 часа в сградата на
Община Монтана, при условията на чл. 68,ал. 3 от ЗОП (отварянето
на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците
или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и др. лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата на Община Монтана).
Офертата трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – Образец №1.
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №2.
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на
свързаност – Образец №3.
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете дейности
от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти
от стойността на обществената поръчка, и предвидените
подизпълнители – Образец №4.
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5. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е
приложима) – Образец №5.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на
условията в проекта на договор – Образец №6.
7. Техническо предложение – Образец №7.
8. Лицензия за извършване на банкова дейност.
9. Обща информация за представителството.
10. Ценово предложение – Образец №8.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/12/2014 дд/мм/гггг
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