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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: 92-00-2813 от дата 18/06/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Несебър

Адрес
ул."Еделвайс"№10

Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 България

Място/места за контакт Телефон
отдел "Правно обслужване" 0554 29362

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Митошка Великова - по процедурата

E-mail Факс
opnessebar@abv.bg 0554 29362

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.nesebarinfo.com/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Извършване на услуга „Инвестиционно посредничество при пласиране на 

емисия облигации„. Параметрите на облигационния заем са определени 

с Протокол №7/05.06.2012г. и  Решение №209/05.06.2012 година  на 

Общински съвет  - Несебър, както следва:  минимален размер на 

емисията  - 9 250 000 лева, размер на емисията – 9 250 000лв, при 

срок за плащане на главницата – 5 години считано от датата на 

издаване на облигациите.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
минимален размер на емисията  - 9 250 000 лева, размер на емисията 

– 9 250 000лв, при срок за плащане на главницата – 5 години считано 

от датата на издаване на облигациите.

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
 Максимален размер на стойността на услугата без ДДС: до 22 

000 /двадесет и две хиляди/ лева , покриваща такси и услуги за 

инвестиционно посредничество.Максимален лихвен процент за 

реализация на емисията -  плаващ лихвен процент – 3-месечен SOFIBOR 

плюс надбавка на година, но не по-висок от 7% (седем) към крайната 

дата за депозиране на оферти за избор на инвестиционен посредник по 

емисията.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Техническо предложение,  с  коефициент на тежест в общата оценка 

0,7 – Кт, включващо следните показатели със съответна тежест: 

Предлаган  лихвен процент за реализация на емисията облигации- Кт1 

= 0,4;  Предлагана такса за  предсрочно погасяване   -  Кт 2= 0,1;

 Предлаган срок на изпълнение на услугата  по първично частно 

предлагане на емисията облигации-  Кт 3 = 0,2

Финансово предложение,  с коефициент на тежест в общата оценка Кф = 

0,3 включващо следните показатели със съответна тежест:

Размер на фиксирано възнаграждение за извършване на услугата по 

инвестиционно посредничество  – Кф1 = 0,3

Подробна методика и указания  могат да се видят в профила на 

купувача, към съответната процедура.

Срок за получаване на офертите

Дата: 26/06/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Офертата се изготвя по указанията , образците, които са публикувани 

в профила на купувача  и се поставя в непрозрачен плик с надпис: 

адрес на подателя,телефон , факс за обратна връзка и  наименование 

на процедурата. Входира се в ЦАИО №1, гише№1.

Информация за технико-икономическата обосновка на "Инвестиции в 

социални и инфраструктурни обекти в община Несебър" може да 

намерите в профила на купувача, на сайта на община Несебър/линк/.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 26/06/2012 дд/мм/гггг
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