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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: ropcaaop.ba , е-гор(ааор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: Община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-228 от дата 08/11/2012 
Коментар на възложителя: 
„Избор на финансова институция за поемане на краткосрочен 
общински дълг под формата на овърдрафт" за осигуряване на 
финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите за проект 
„Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност 
на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий",Начално училище 
„Васил Левски" и Обединено детско заведение „Ралица", гр. 
Кричим". 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Кричим 
Адрес 
пл."Обединение" № 3 
Град Пощенски код Страна 
гр.Кричим 4220 РБългария 
Място/места за контакт Телефон 
Община Кричим 03145 3046 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Мария Гичева 
E-mail Факс 
kmet k r i c i m g a b v . b g 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.krichim.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.krichim.bg 

РАЗДЕЛ П 

Обект на поръчката 
• Строителство • Доставки |Е1 Услуги 

Кратко описание 
Поемането на краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт 
ще осигури финансов ресурс на община Кричим за окончателно 
разплащане дейностите за проект „Внедряване на мерки за 
подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. 
Св. Кирил и Методий",Начално училище „Васил Левски" и Обединено 
детско заведение „Ралица", гр. Кричим" по ОПРР 2007.- 2013 г. по 
схема за БХП BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в общинската образователна 
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инфраструктура на 178 малки общини", съгласно сключен Договор за 
БФП № BG161POQ01/4.1-03/2010/030 между МРРБ и Община Кричим. 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 66113000 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем 
максималния размер на дълга е до 350 000 лв. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 350000 Валута: B G N 
Място на извършване 
територията на Република България код NUTS: BG 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
1.Максимален размер на дълга - 350 000 лв.;2. Валута на дълга -
лева;3.Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за 
овърдрафт; 4.Срок на погасяване - до 11 месеца, считано от 
датата на подписване на договора за овърдрафт, с възможност за 
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване и възможност за удължаване срока на 
погасяване при същите условия; 5. Източници за погасяване на 
главницата и лихвата - чрез плащания от Управляващия орган на 
ОПРР - Главна Дирекция "ПРР" по договор между МРРБ и община 
Кричим и от собствени средства; б. Лихвен процент - до 9,5 %.; 
7.Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - в 
зависимост от предложението на банката; 8. Начин на обезпечаване 
на кредита - учредяване на залог върху собствените настоящи и 
бъдещи приходи на община Кричим по чл. 6 от Закона за общинския 
дълг; 9.Олихвяването на овърдрафта /вкл. в срока за усвояване/ 
се извършва ежемесечно на число по предложение на банката; 
10.Обезщетение за забава върху размера на просрочена лихва в 
размер по предложение на банката. 

Критерий за възлагане 
1^ най-ниска цена • икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 15/11/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да • Не IEI 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са 
предоставени на следния интернет адрес: www.krichim.bg. 
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РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 15/11/2012 дд/мм/гггг 
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