О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул.“Септемврийско въстание”40, тел: 05391/21-31, факс 05391/21-05

ОБЯВА
Въз основа на Решение № 1 по Протокол № 5/29.05.2017г. на Общински съветгр.Върбица и Решение № 5 по Протокол № 11/16.10.2017 г. на Общински съветгр.Върбица и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за
провеждане на Процедура за избор на кредитна институция и финансов посредник,
приети от Общински съвет-гр.Върбица,
Кметът на Община Върбица обявява откриване на процедура с предмет: „Избор
на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Върбица”, за
отпускане на дългосрочен заем при следните параметри и условия:
1. Предмет на процедурата: „Избор на кредитна институция за предоставяне на
дългосрочен заем на Община Върбица” за отпускане на дългосрочен кредит за
извършване на СМР и доставка на оборудване за медицински център със стационар и за
други инфраструктурни обекти, като резултатът е в полза на местната общност.
2. Валута на дълга – лева
3. Максимален размер на дълга – 3 000 000лв. (словом: три милиона лева, 00);
4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит, при параметри и
условия, изрично посочени в одобрената документация за провеждане на процедурата;
5. Срок на валидност на офертите: 150 (сто и петдесет) дни, считано от крайния срок
за подаване на офертите.
6. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта” по
показатели, посочени в одобрената Документация за провеждане на процедурата,
Раздел V Методика за определяне на комплексната оценка. Класиране.
7. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата: Документация за
участие в процедурата и данни за финансовото състояние на общината са на
разположение на хартиен носител на място в Общинска администрация на Община
Върбица, на адрес: ул.”Септемврийско въстание” № 40, гр.Върбица, както и на
интернет страницата на Община Върбица на адрес: http://www.varbitsa.org. При
получаване на документацията на хартиен носител, същата се получава срещу цена в
размер на 36.00лв. с ДДС.
8. Място, срок и начин на подаване на офертите: Участниците могат да представят
своята оферта чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка на адрес: град Върбица, община Върбица, област Шумен, ПК 9780,
ул. „Септемврийско въстание“ № 40,стая 102 „Деловодство”, или на място на
посочения адрес, не по-късно от 17.00 ч. на 15.01.2018 г. Офертите се представят в
запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост. Офертите, постъпили след
този срок, без оглед датата на клеймото, или които не отговарят на условията по
предходното изречение, ще бъдат върнати и няма да бъдат разглеждани.
9. Наименование, адрес, телефон на общината и лица за контакт:
Адрес за контакт: град Върбица, община Върбица, област Шумен, ПК 9780, ул.
„Септемврийско въстание“ № 40, „Деловодство”;
Телефон за контакт в „Деловодство”: 05391 21 31, г-жа Г. Хасан
Телефон за въпроси във връзка с тръжни документи: 05391 21 25 – А. Ахмед.

