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Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
Фонд ФЛАГ ЕАД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
175331015

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
ул. Шести септември №.1 ет.3

Пощенски код:
1000

код NUTS
BG411 София (столица)

Лице за контакт

Ванина Валентинова Чалъкова

Електронна поща:
chalakova@flag-bg.com

Телефон:
+359 29882310



Факс:
+359 29880045

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.flag-bg.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/33480

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/228600

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/228600

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Избор на управляваща банка на „Фонд ФЛАГ” ЕАД”

II.1.2) Основен CPV код

66110000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

С настоящата обществена поръчка „Фонд ФЛАГ” ЕАД” (ФЛАГ) цели да избере управляваща банка, която да
предоставя услуги, свързани с разглеждане, оценка и одобряване на определени искания за кредит към ФЛАГ, с
дейности по администриране на определени крeдити, отпуснати от ФЛАГ, както и услуги в процеса на
управлението и събирането на определени кредити, отпуснати от ФЛАГ.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2115000

Валута
BGN



II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
Република България. Координационни срещи с представители на ФЛАГ ще се провеждат в гр. София.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Процедурата цели да бъде избрана кредитна институция по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за кредитните
институции, която да изпълнява функциите и дейностите на управляваща банка на „Фонд ФЛАГ” ЕАД (по-нататък
ФЛАГ) и да подпомага дейността му по кредитиране на общини или други допустими кредитополучатели при
изпълнение на проекти по програми, финансирани от ЕС и/или българското правителство.
В обхвата на поръчката се включва изпълнението на описаните по-долу дейности:

Предоставяне на услуги, свързани с разглеждане, оценка и одобряване на определени искания за кредит към
ФЛАГ, с дейности по администриране на определени крeдити, отпуснати от ФЛАГ, както и услуги в процеса на
управлението и събирането на определени кредити, отпуснати от ФЛАГ.
ФЛАГ определя на текуща база кредитите, във връзка с които ще се използват услугите на управляващата банка.

Средногодишно за периода 2017 г. - 2021 г. данните относно обема на посочените дейности, извършени от
управляващата банка на ФЛАГ са, както следва:
- Разгледани искания за кредит от банката – 90 броя;

- Подписани анекси за промяна на източника на плащане – 10 броя;

- Брой администрирани кредити през годината– 2750 броя.

Прогнозата на ФЛАГ е, че през следващите 5 години, посочените дейности ще бъдат извършени в приблизително
същия обем в частта кредити на общини или други допустими кредитополучатели, изпълняващи проекти по
програми, финансирани от ЕС и/или българското правителство, във връзка с които ще бъдат ползвани услугите на
управляващата банка.
* Посоченият по-горе брой дейности е индикативен и цели запознаване на участниците с прогнозния обем на
поръчката и тяхното подпомагане при изготвяне на ценовите им предложения. Изпълнението на горепосочените
дейности за всеки отделен кредит ще се извършва след получаване на възлагане от ФЛАГ.
Пълният обхват на дейностите, включени в предмета на поръчката, са подробно описани в Техническата
спецификация и проекта на договор за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2115000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
60



Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Възложителят изисква участниците в процедурата да притежават лиценз за извършване на банкова дейност по
чл.2, ал.1, т.1 от Закона за кредитните институции, издаден от БНБ или от компетентен орган на държава членка,
като банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка,
следва да може да предоставя чрез клон услуги на територията на Република България, по реда, предвиден в
Закона за кредитните институции и след изпълнение на процедурата по чл.21 от Закона за кредитните иниституции.
Банка със седалище в трета държава, следва да притежава лиценз от БНБ за осъществяване на дейност в
Република България чрез клон.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването по-горе се прилага за всеки член на
обединението, който ще изпълнява дейности по администриране на кредитите, отпуснати от ФЛАГ, съобразно
вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”,
Раздел А „Годност“, поле „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“).
Съответствието с посоченото изискване относно Годността (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност се установява чрез справка в регистрите, водени от БНБ на интернет страницата на БНБ.
https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/BS_CI_REG_BANKSLIST_BG, рубрика Банков
надзор /Кредитни интитуции/ Регистри – „Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в
Република България”, като участниците следва да са вписани в посочения регистър като лицензирани банки или
клонове на чуждестранни банки в Република България.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности



Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са
изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се приемат дейностите, сочещи
наличието на достатъчен опит в кредитирането на общини – поне един договор за изпълнение на функции като
управляваща банка на лице, чиято съществена дейност по смисъла на член 3а, ал.1 от Закона за кредитните
институции е предоставяне на кредити на общини ИЛИ предоставянето и/или администрирането на поне десет
кредита или друго възмездно финансиране на общини в Република България.
При подаване на оферта, съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Извършени услуги от конкретния вид“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите
и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат и прилагат действаща към момента на подаване на офертата
методология за оценка на кредитоспособността на общините в Република България, приета от управителен орган
на банката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Инструменти, съоръжения или техническо
оборудване“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с
представяне на декларация за наличието на методология за оценка на кредитоспособността на общините в
Република България, съдържаща указание относно датата на приемането й с решение на управителен орган на
банката.
3. Участниците в процедурата следва да разполагат с дистрибуционен капацитет за изпълнение на дейностите по
поръчката, а именно: наличие на поне един клон/офис на банката във всички областни градове в Република
България към датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Технически лица или органи за контрол на
качеството“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с
представяне на списък на клоновете и/или офисите на банката/участниците в обединението във всички областни
центрове в Република България към датата на подаване на офертата /в свободен текст/.



Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са
изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се приемат дейностите, сочещи
наличието на достатъчен опит в кредитирането на общини – поне един договор за изпълнение на функции като
управляваща банка на лице, чиято съществена дейност по смисъла на член 3а, ал.1 от Закона за кредитните
институции е предоставяне на кредити на общини ИЛИ предоставянето и/или администрирането на поне десет
кредита или друго възмездно финансиране на общини в Република България.
При подаване на оферта, съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Извършени услуги от конкретния вид“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите
и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат и прилагат действаща към момента на подаване на офертата
методология за оценка на кредитоспособността на общините в Република България, приета от управителен орган
на банката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Инструменти, съоръжения или техническо
оборудване“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с
представяне на декларация за наличието на методология за оценка на кредитоспособността на общините в
Република България, съдържаща указание относно датата на приемането й с решение на управителен орган на
банката.
3. Участниците в процедурата следва да разполагат с дистрибуционен капацитет за изпълнение на дейностите по
поръчката, а именно: наличие на поне един клон/офис на банката във всички областни градове в Република
България към датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Технически лица или органи за контрол на
качеството“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с
представяне на списък на клоновете и/или офисите на банката/участниците в обединението във всички областни
центрове в Република България към датата на подаване на офертата /в свободен текст/.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба
Член 2, ал.5, във връзка с член 2, ал.1, т.1 и член 21 от Закона за кредитните институции

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

1.Възложителят поставя условие участникът, определен за изпълнител на поръчката, в случай, че същият не
притежава последно присъден и неоттеглен дългосрочен кредитен рейтинг с оценка не по-ниска от а) ВВВ-,
присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s или Fitch, или б) Ваа3 от Moody’s, да осигури като
обезпечение на вземанията на ФЛАГ особен залог върху държавни ценни книжа на стойност, покриваща 100% от
средствата, поддържани по банковите сметки на ФЛАГ в управляващата банка, във връзка с договора за
обществена поръчка. Възложителят очаква средномесечната наличност по банковите сметки, открити във връзка
с договора за обществена поръчка в управляващата банка да възлиза на около 10000000 лева. Конкретните
изисквания във връзка с така поставеното условие са посочени в Техническата спецификация към
документацията.
2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от неговата стойност. Стойността на договора се
определя, според предложената от участника обща цена без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура



Открита процедура

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
12-септември-2022

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
14-септември-2022

Час
11:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:

- когато преди или по време на провеждането й за него са възникнали обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 – 5 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП;
- когато в случаите по чл. 56, ал. 2 от ЗОП възложителят е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за
да се гарантира надеждността на участника;
- за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключенията по
чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
- за когото е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;

- за когото е налице забраната по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Плащанията при изпълнението на поръчката ще се извършват съгласно проекта на договор за изпълнение на
обществената поръчка, където е предвидена схема на плащанията.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване



Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02-август-2022


	

