УТВЪРЖДАВАМ:
Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД
СТОЯН МАВРОДИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРОТОКОЛ
за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците в обществената поръчка
с предмет: „Надграждане на електронен регистър и картотека за поднадзорните
лица на Комисията за финансов надзор”
На 17.11.2014 г., 11.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН),
гр. София, ул. „Будапеща” № 16, зала № 2 на ниво -1, в изпълнение на Заповед №
342/03.11.2015 г. на председателя на КФН във връзка с възлагане чрез публична покана
при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на
обществена поръчка с предмет: „Надграждане на електронен регистър и картотека за
поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор”,
се събра на заседание комисия в следния състав:
Председател:
......................Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД ................................;
Членове:
1. .......................... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД ................................;
2. ........................... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД .............................., в
качеството си на резервен член на мястото на ................................... Заличено
на основание чл. 2 ЗЗЛД .........................................;
3. ............................... Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД .........................................

За обществената поръчка е публикувана на 03.11.2015 г. публична покана изх. №
09-100-15/03.11.2015 г. с уникален номер 9047288 в Портала за обществени поръчки
към Агенцията по обществени поръчки и съответно в профила на купувача.
В срока за получаване на офертите, посочен в публичната покана, в
деловодството на КФН е постъпила една оферта. Офертата е предадена от служител в
дирекция „Деловодство и административно обслужване” на член на комисията за
получаването, разглеждането и оценката на офертите, което се удостовери с подписите
им във входящия регистър на обществените поръчки.
Подадена е оферта вх. № 001/16.11.2014 г., 13.30 ч., от „Аналитикс България”
АД. Офертата е представена в запечатан и непрозрачен плик.
На основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
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В деня и часа, посочен в публичната покана за отваряне на офертите се явиха
двама представители на участника, които се вписаха в списък на лицата, присъстващи
на заседанието по отваряне на офертите.
Комисията изчака до 11.35 ч. за закъснели лица, желаещи да присъстват на
отварянето на офертите, но други лица не се явиха на заседанието и комисията започна
своята работа.
Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта вх. № 001/16.11.2014 г.
от „Аналитикс България” АД.
При отварянето на плика с офертата, комисията установи, че същата съдържа
папка с документи, включително техническо и ценово предложение.
Комисията оповести ценовото предложение, направено от участника в ценовото
му предложение, както следва:
Цена за изпълнение на обществената поръчка:
65 500,00лева (шестдесет и пет хиляди и петстотин лева).
Комисията констатира, че в ценовото предложение не се съдържа разбивка на
цената без ДДС, каквато се изисква съгласно образеца на ценово предложение,
представляващ Приложение № 6 към публичната покана.
С горните действия приключи публичната
представителите на участника напуснаха залата.
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Комисията пристъпи към разглеждане на представените в офертата документи.
След разглеждане на представените в офертата документи, комисията
констатира, че офертата на „Аналитикс България” АД съдържа документите, посочени
в публичната покана и Приложение № 1 към нея. Участникът отговаря на заложените
минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, посочени в т. 9 на
Приложение № 1 към публичната покана.
Представено е техническо предложение, което е съгласно Приложение № 5 и
отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация,
съдържаща се в Приложение № 2 към публичната покана.
Ценовото предложение не съдържа разбивка на цената без ДДС, каквато се
изисква съгласно образеца на ценово предложение, представляващ Приложение № 6. В
т. 12 на Приложение № 1 към публичната покана е посочено, че всички образци, които
се съдържат в приложенията към публичната покана и условията, описани в тях, са
задължителни и всеки от участниците следва да се придържа към тях при изготвяне на
офертата.
На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП получаването, разглеждането и оценката на
офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от
назначена от него комисия. В чл. 50, ал. 4 и 5 от Вътрешните правила за възлагане на
обществени поръчки в Комисията за финансов надзор е разписан ред за процедиране
при установяване на липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор,
и/или друга нередовност в офертите. Съгласно чл. 50, ал. 6 от посочените вътрешни
правила, по реда на ал. 4 и 5 на същата разпоредба не се допуска отстраняване на
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пропуск, несъответствие и недостатък в техническото и/или ценовото предложение и
документите към тях.
С оглед посоченото представената оферта е непълна, като констатираният
пропуск в представената оферта, а именно липса на разбивка на цената без ДДС,
представлява пропуск, който не може да бъде отстранен, тъй като касае ценовото
предложение
НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО,
Комисията предлага на възложителя за обществената поръчка с предмет:
„Надграждане на електронен регистър и картотека за поднадзорните лица на Комисията
за финансов надзор” да не определя за изпълнител на същата единствения
участник, тъй като представената от него оферта е непълна.
Настоящият протокол е изготвен и подписан на 18.11.2015 г., състои се от 3
(три) страници и е съставен в един екземпляр, който ще се съхранява към
документацията по обществената поръчка.

Председател:
Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

/П/

Членове:
1. Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

/П/

2. Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

/П/

3. Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

/П/
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