
ПРОТОКОЛ №2 

Утвърждав 

Дата: .' 

НА 
•ВО 

Днес, 12.06.2018 г. в 14:00 ч. в стая №300 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията, със задача: да получи, разгледа и оцени офертите, изготвени в отговор на покана 
на Възложителя, продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка с изпълнението 
на услуга с предмет: „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по 
проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да 
бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2018 година". 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Данева - Иванова - заместник-кмет „Финанси" в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново; 
2. Надя Петрова - директор на дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
3. Даниела Данчева - главен счетоводител в дирекция БФ в Община Велико Търново; 
4. Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в Протокол №1 от дата 
28.05.2018 г. за представяне на липсващи документи и установи следното: 

В отговор на приложно писмо до участника с изх. №53 - 1992 - 1/30.05.2018 г., в срок е 
постъпил отговор: 

1. Отговор с вх. №17 - 34 - 2/07.06.2018 г. на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" 
АД, гр. София. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи, изискани от участника и проверка на съответствието им с изискванията, поставени 
от Възложителя. 

Отговор от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, с вх. №17 - 34 -
2/07.06.2018 г., с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" 
№73, тел.: 02/9370551; 0896 885104, факс: 02/9817905, e-mail: svetlana.koeva@socgen.com, 
лице за контакт: Светлана Коева: 

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Светлана Коева - Ръководител 
Публични финанси. 

2. Проект на Договор за револвиращ кредит за оборотни средтва - 6 стр. 
3. Проект на Договор за залог на съвкупност от вземания по реда на закона за 

особените залози - 2 стр. 
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След като разгледа и допълнително представените документи, комисията единодушно 
реши, че офертата има съдържание съгласно изискванията на поканата и приложенията към 
нея. Направените предложения в офертата са съобразени с изискванията на възложителя. 
Комисията допуска до класиране офертата на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" 
АД. 

Комисията допуска до по-нататъшно участие и оценка следните оферти: 
1. Оферта от „Търговска банка Д" АД, с вх. №17 - 36 - 1/18.05.2018 г. от 09:27 часа, с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1606, р-н Красно село, бул. „Ген. Тотлебен" №8, тел.: 02/4641195; 
02/4641260; 02/4641171, факс: 02/4641100; 02/9894848, e-mail: р clients@dbank.bg; 
dbank@dbank.bg, лице за контакт: Дешка Петрова, Георги Георгиев. 
2. Оферта от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, с вх. №17 - 16 - 2/18.05.2018 г.от 
10:20 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1463, бул. „Витоша" №89 Б, тел.: 
02/9029321м 02/9029134, факс: 02/9812526, e-mail: Hrisrina.filipova@ubb.bg. 
Mariana.petkova@ubb.bg 
3. Оферта от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, с вх. №17 - 30 - 1/18.05.2018 г. от 
14:39 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров" №55, Експо 
2000, Фаза III, тел. 02/91985136, факс: 02/91985140, e-mail: yavor.russinov@raiffeisen.bg 
4. Оферта от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, с вх. №17 - 34 - 1/18.05.2018 г. от 
16:34 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" №73, тел.: 
02/9370551; 0896 885104, факс: 02/9817905, e-mail: Svetlana.koeva@socgen.com, лице за 
контакт: Светлана Коева. 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Съгласно покана с изх. №91 - 00 - 170/10.05.2018 г. за представяне на оферти за 
изпълнение на услуга с предмет „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да 
бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2018 година", кандидатите се оценяват по 
критерий „Най-ниска цена". 

Максималният брой точки, които може да събере един кандидат са 100 (сто) точки. 
Кандидатът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред. Оценките на кандидатите се определят по формулата: 

Pmin 
Р= - У. 100 където 

Рп 

Pmin е най-ниската предложена надбавка 
Рп е предложената от оценявания кандидат надбавка 

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак 
след десетичната запетая. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за 
верен се приема записът с думи. В случай че оценките на две или повече оферти са равни, 
Комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

В изпълнение на поставената задача комисията пристъпи към оценка на ценовите 
предложения на допуснатите оферти: 
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№ по 
ред: 

Име на кандидата: Ценово предложение -
надбавка: 

Оценка: 

1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" 
АД 

2,5 18,40 точки 

2 „ОБЕДИНЕНА 
БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 1,20 38,33 точки 

3 „РАЙФАЙЗЕНБАНК 
(БЪЛГАРИЯ)" ЕАД 0,95 48,42 точки 

4 „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 
ЕКСПРЕСБАНК" АД 0,46 100 точки 

Комисията след обстойно разглеждане на представените оферти и оценка на ценовите 
предложения на банките, комисията предлага на Кмета на Общината следното класиране на 
кандидатите, подали оферта за изпълнение на услуга с предмет: „Поемане на краткосрочен 
дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски 
програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 
2018 година": 

1-ВО МЯСТО: „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД 
2-РО МЯСТО: „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД 
3-ТО МЯСТО: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 
4-ТО МЯСТО: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащите го оферти се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

утвърждаване. 

Комисията приключи работа в 14:55 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .... 
/Снежана Данева - Иванова - замЬЬтнкк-кмет „Финанси" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/Мариян Маринов - директор на дирекция ^Бюдасет и финацс-k" в Община Велико Търново/ 

/Надя Петрова - директор на дирекция „Обществени поръ^пш?' в Община Велико Търново/ 

/Даниела Данчева - главен счетоводител Община Велико Търново/ 

/Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 
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