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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на 
Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: „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". 

I. Описание на предмета на поръчката / технически условия 

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 инфраструктура на 178 малки общини", 
съгласно сключен Договор за БФП № BG161PO001/4.1-03/2010/030 между МРРБ и 
Община Кричим. 

1. Изисквания към изпълнение на поръчката - Във връзка с Решение № 97, 
взето с Протокол № 11 от 18.10.2012 г. на Общински съвет - гр. Кричим, определям 
основни параметри на краткосрочния общински дълг под формата на овърдрафт, както 
следва: 

• Максимален размер на дълга - 350 000 лв.; 
• Валута на дълга - лева; 
• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за овърдрафт. 

2. Условия за погасяване: 
• 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; 

• 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. 

3. Лихвен процент - до 9,5 %. 

4. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - в зависимост от 
предложението на банката. 

5. 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. 
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6. Олихвяване на овърдрафта /вкл. в срока за усвояване/ - ежемесечно на дата по 
предложение на банката. 

7. Размер на Обезщетение за забава - в зависимост от и върху размера на 
просрочена лихва по предложение на банката. 

8. Такса за предсрочно погасяване на овърдрафта и комисионна за ангажимент -
при подготовка на офертата участника не следва да включва такива предложения. 

Забележка: В случай на наличие на такива предложения офертата на 
участника няма да бъде разглеждана и оценявана. 

II. Общи изисквания 

1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в 
Поканата и настоящите указания. 

2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

4. Изисквания при предоставяне на услугата, предмет на поръчката: Кандидатът 
да притежава лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ съгласно 
Закона за кредитните институции или еквивалентен. 

5. Критерий за избор на изпълнител: Най-ниска цена (включваща общата 
стойност на услугата) -определя се в български лева и се оферира от участника в 
офертата му за изпълнение на поръчката по образец. 

6. Други изисквания: Кандидатът да се придържа стриктно към изискванията за 
изпълнение на поръчката посочени в т. I от настоящите указания. 

7. При подготвяне на офертата кандидата трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано 
лице" по смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси по 
Закона за защита и предотвратяване на конфликт на интереси със служители в 
Общинската администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или 
за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. При сключване на 
договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентите 
органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации 
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

Ш. Съдържание на офертата 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - попълва се Приложение 
1.1. към Образец № 1. 

2. Оферта за участие - попълва се Образец № 1. 
3. Административни сведения за участника - попълва се Образец М 2. 
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец М 3. 
5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 
националното му законодателство. 

Забележка: 
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При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от 
ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския 
регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на 
документите се посочва „ не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР ". 

6. Копие от лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ съгласно 
Закона за кредитните институции или еквивалентен. 

7. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 (шестдесет) дни от датата 
на представянето. 

8. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор - попълва се 
Образец № 4. 

9. Техническо предложение - попълва се Образец N2 5. 
10. „Ценова оферта" (Предлагана цена) - попълва се Образец № 6. 

11. Запечатване - Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе 
изисквания, се запечатват в един непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се 
изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. „ Обединение " № 3 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „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 ". 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на 
участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail; 

> Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
никакви други фирмени печати и знаци; 

12. Изисквания към документите: 

• Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф 
„Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени 
конкретни изисквания за вида и заверката им; 

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, посочени в удостоверението за актуално състояние или 
изрично упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално 
заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

• Офертата се подава на български език; 
• По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции. 

13. Подаване на оферти: 

Място и срок за подаване на оферти 
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> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 
> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на 

офертата от възложителя; 
> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените 

поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 
> При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър. За подаването на офертата на участника се предоставя входящ 
регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в 
процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват 
във входящия регистър. 

IV. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока 
за приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със 
заповедта за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 

2. Комисията определя правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред определен 
от длъжностните лица в Комисията. 

3. Комисията съставя протокол за отварянето, разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите, които се подписва от всички членове и се предава на 
възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация в срока за работа на 
комисията, определен в заповедта за назначаването й. 

V. Сключване на договор 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената 
процедура. 

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка. Възложителят може да прекрати процедурата 
или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с 
проекта на договора, представен в документацията и включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се 
прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни 
актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 
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