
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

ИН на регистрационната форма от ССИ (Формат : YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
20220725-1580-0014

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Икономика, профил Финанси

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
1580

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Фонд ФЛАГ ЕАД

Национален регистрационен номер
175331015

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

Град
гр. София

код NUTS
BG411 София (столица)

Пощенски код
1000

Държава
България

Лице за контакт
Ванина Валентинова Чалъкова

Телефон
+359 29882310

Факс
+359 29880045

Електронна поща
chalakova@flag-bg.com

Основен адрес (URL)
www.flag-bg.com



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

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Икономически и финансови дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

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

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
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.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не



Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Поръчката не е разделена на обособени позиции, поради следните мотиви:

Обществената поръчка обхваща изпълнението на финансови услуги, които са взаимосвързани и имат за цел
получаване на висококвалифицирана и тясно специализирана помощ във връзка с разглеждане на искания за
кредит, администриране на кредити и услуги в процеса на управлението и събирането на кредитите, отуснати от
ФЛАГ. Специфичният и неразривно свързан характер и предмет на услугите, включени в предмета на
обществената поръчка, предпоставят необходимостта от комплексното им извършване от един изпълнител. Само
чрез общото възлагане на отделните дейности би могло да се осигури ефективното постигане на крайната цел,
поставена от възложителя.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП е направена преценка от възложителя, че
предметът на настоящата обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Като основен мотив
за така взетото решение може да се изтъкне обстоятелството, че за качественото изпълнение на поръчката
дейностите по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В случая е налице невъзможност
за разделяне на дейностите по обособени позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители, без
това да е свързано със значителни затруднения за възложителя и несигурност относно постигането на крайната
цел, а именно своевременно и максимално ефективно използване на финансовия ресурс на ФЛАГ и ефективност
на дейността му по кредитиране. Наличието на двама или трима отделни изпълнители, изпълняващи функции на
управляваща банка би довело до затруднения при тяхното изпълнение. От друга страна, неразделянето на
обществената поръчка на обособени позиции ще допринесе за улеснена комуникация и координация между
възложителя и бъдещия изпълнител, което от своя страна ще доведе до максимална оперативност при
изпълнението и най-ефикасно използване на времевия ресурс. Имайки предвид, че заложените критерии за
подбор са в съответствие със законовите изисквания и не са по никакъв начин завишени, считаме че
неразделянето на поръчката на отделни позиции по никакъв начин не ограничава необосновано участието на
стопански субекти и не дава необосновано предимство на определени лица. Предвид горните съображения и с
оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се
приема, че разделянето на обществената поръчка на отделни обособени позиции не е целесъобразно.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
2115000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 19, ал. 1 във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура). За нерегламентираните в настоящите указания и
документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и
подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове,
съобразно с предмета на поръчката.
Изборът на изпълнител чрез провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП е обусловен от
обстоятелството, че същата в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на
финансовите средства, защитава обществения интерес и едновременно с това се насърчава конкуренцията, като
се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица.
При провеждането на процедурата ще бъдат прилагани принципите на Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и
свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

2. свободна конкуренция;

3. пропорционалност;

4. публичност и прозрачност.



РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Срокът на договора е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на неговото подписване от страните.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

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

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Надя Данкинова

VIII.2) Длъжност:

изпълнителен директор


	

