ДОКЛАД
От дейността на комисия, назначена със Заповед № ОП-440 / 07.08.2014 г., за
провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявлениe за възлагане
на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансова институция за
предоставяне на „Бургасбус” ЕООД на целеви, дългосрочен банков кредит
в размер на 6 732 000 (шест милиона седемстотин тридесет и две хиляди)
лева”
Комисия в състав :
Председател : инж. Любомир Атанасов Атанасов - Заместник управител в
„Бургасбус” ЕООД
Членове:
1. Калин Георгиев Козладеров - юрист
2. Ели Вълчева – Главен счетоводител в „Бургасбус” ЕООД
3. Малина Поповска – Директор Дирекция „Бюджет и финанси” в
Община Бургас
4. Стефка Димова – Главен експерт „Икономика и стопански дейности”
в Община Бургас
на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на
възложителя, проведе договаряне с поканените участници в процедурата на
договаряне. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки
участник са отразени в отделни протоколи, подписани от участниците на
основание чл.92а, ал.3 от ЗОП.
Постигнатите договорености с участниците в процедурата и получените
оценки, съобразени с коефициентите на тежест по всеки показател коита са:
� C1 – Годишен лихвен процент по редовна главница, с коефициент на
тежест в крайната оценка 35;
� C2 – Гратисен период, с коефициент на тежест в крайната оценка 20;
� C3 – Такса за управление и обработка на кредит, с коефициент на
тежест в крайната оценка 25;
� С4 – Такса за ангажимент, с коефициент на тежест в крайната оценка
20;
са както следва:
1. „УниКредит Булбанк” АД с подадена оферта вх.№ОП96/06.08.2014 г.
Получени оценки от участника по всеки показател, съобразени с
коефициентите на тежест по всеки показател:
� Показател Годишен лихвен процент по редовна главница оценка - 34,20 т.
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� Показател Гратисен период

оценка - 17,14 т.

� Показател Такса за управление и обработка на кредит

оценка - 25,00 т.

� Показател Такса за ангажимент

оценка - 20,00 т.

Комплексна оценка:

96,34 т.

2. „ОББ” АД с подадена оферта вх.№ОП-97/06.08.2014 г.
Получени оценки от участника по всеки показател, съобразени с
коефициентите на тежест по всеки показател:
� Показател Годишен лихвен процент по редовна главница оценка - 34,49 т.
� Показател Гратисен период

оценка - 17,14 т.

� Показател Такса за управление и обработка на кредит

оценка - 25,00 т.

� Показател Такса за ангажимент

оценка - 20,00 т.

Комплексна оценка:

96,63 т.

3. „Общинска банка” АД с подадена оферта вх.№ОП-98/06.08.2014 г.
Получени оценки от участника по всеки показател, съобразени с
коефициентите на тежест по всеки показател:
� Показател Годишен лихвен процент по редовна главница оценка - 35,00 т.
� Показател Гратисен период

оценка - 20,00 т.

� Показател Такса за управление и обработка на кредит

оценка - 25,00 т.

� Показател Такса за ангажимент

оценка - 20,00 т.

Комплексна оценка:

100,00 т.

Комисията предлага следното класиране на участниците:
1 място - „Общинска банка” АД

комплексна оценка

100,00 т.

2 място - „ОББ” АД

комплексна оценка

96,63 т.

3 място - „УниКредит Булбанк” АД

комплексна оценка

96,34 т.
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Комисията предлага на Възложитля да скрючи договор за възлагане
на услугата с „Общинска банка” АД.
Настоящият доклад, съставен на 11.08.2014 г., и цялата документация в
процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 от
ЗОП.
Приложение:
Протоколи от постигнатите договорености с всеки от участниците.

Председател : ...................

Възложител:___________________
/инж Петко Драгнев/

Членове : 1.......................
____________/20__ г.
2. .....................

(дата на утвърждаване на протокола)

3.......................
4.......................
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