РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Изх. № 32-00-1791

НА ВНИМАНИЕТО
НА ЛИЦАТА,
ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

София 18.11.2015 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните
фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”,
открита с Решение № 818-ОП/16.10.2015 г. на председателя на Комисията за финансов
надзор
REGARDING: An open procedure for public procurement award with subject: “Preparation of
Methodologies Which Are to Review Pension Funds’ Assets and Insurers’ Balance Sheets,
Project Management and Other Services”, opened with Decision №818-ОП/16.10.2015 of the
Chairman of the Financial Supervision Commission.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
DEAR SIRS,
На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
постъпили запитвания по документацията за участие в горепосочената процедура за
възлагане на обществена поръчка, правим следните разяснения:
Pursuant to Art. 29 of the Public Procurement Act (PPA) and in connection with submitted
inquiries regarding the documentation for the participation in the abovementioned public
procurement award procedure, we are making the following clarifications:
ВЪПРОС:
QUESTION:
„Каква е паричната сума на гаранцията за участие? ЗОП посочва, че трябва да бъде
не повече от 1% от стойността на офертата, може ли да дадете допълнителни уточнения
по този въпрос?”
„What is the monetary amount of the participation guarantee? PPA states it should be no more
than 1% of the value of the tender, could you give any further specification on this?”
ОТГОВОР:
ANSWER:
В т. III.1.1 от обявлението за обществената поръчка, което е публикувано в
Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществените поръчки,
„Официален вестник” на Европейския съюз и профила на купувача на възложителя, е
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посочено, че гаранцията за участие в процедурата е в размер на 16 000 лева. Гаранцията за
участие се представя в една от следните форми:
- парична сума, платима в касата на КФН или по банкова сметка на КФН - BG33
BNBG 9661 3300 1415 01, BIC код – BNBGBGSD, БНБ – представя се копие на платежен
документ;
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за съответната сума,
издадена от банка в полза на възложителя.
Разходите по откриването на банковите гаранции са за сметка на съответния
участник. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя.
Гаранцията за участие е със срок на валидност не по-малък от 120 календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят има право да задържи
гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал. 1 на ЗОП. Възложителят има право да
усвои гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал. 2 на ЗОП. В банковата гаранция
следва да е посочено условието, при което възложителят има право да я задържа, а именно
до решаване на спора, когато участникът в процедурата за обществена поръчка обжалва
решението на възложителя за определяне на изпълнител (чл. 61, ал. 1 от ЗОП). В
банковата гаранция следва да са посочени и условията, при които възложителят има право
да я усвои, а именно ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за
получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществена поръчка.
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията.
Point III.1.1. of the notice for the public procurement, which is published in the Public
Procurement Register at the Public Procurement Agency, “Official Journal” of the European
Union and in the Public Procurement Section of the Contracting Authority notes that the
participation guarantee in the procedure amounts to BGN 16,000. Participation guarantee is
presented in one of the following forms:
amount of money, payable at the cash register of the FSC or via FSC’s bank
account - BG33 BNBG 9661 3300 1415 01, BIC code – BNBGBGSD, BNB – a
copy of a payment document is presented;
original of unconditional and irrevocable bank guarantee for the relevant amount,
issued by a bank in favor of the Contracting Authority.
Costs of the bank guarantees openings are at the expense of the relevant tenderer. Costs of the
possible assimilation are at the expense of the Contracting Authority.
The participation guarantee is valid for not less than 120 calendar days from the deadline of the
receipt of the tenders. The Contracting Authority is entitled to keep the participation guarantee
under the conditions of Art. 61, para 1 of the PPA. The bank guarantee shall indicate the
condition, according to which the Contracting Authority has the right to keep it, namely until the
dispute is resolved, when the tenderer in the public procurement procedure appeals the decision
of the Contracting Authority to appoint a Contractor (Art. 61, para 1 of the PPA). The bank
guarantee should indicate the conditions under which the Contracting Authority has the right to
assimilate it, namely – if the tenderer: - withdraws his tender after the deadline for submissions
of tenders is over; - is appointed as Contractor, but has not complied with his obligation to
conclude a contract for public procurement.
When a tenderer is an association, which is not a legal entity, each of the partners may order a
bank guarantee, accordingly may import the guarantee amount.
Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД
С уважение,
СТОЯН МАВРОДИЕВ
Председател на Комисията за финансов надзор
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