ПРОТОКОЛ №2
На 01.12.2015 г. в 10.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, заседателна зала на етаж 5, в изпълнение на Решение № 818ОП/16.10.2015 г. на председателя на КФН за откриване на 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”, се събра на заседание, назначената със Заповед № 393/26.11.2015 г.
на председателя на КФН, комисия в състав:
Председател: ...................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ....................;
Членове:
1. .......................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ................................
..............................;
2. .......................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ................................
..............................;
3. ............................ Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ..................................;
4. .......................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ................................
..............................;
5. .......................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ................................
..............................;
6. .......................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ................................
..............................
Участникът Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг” е поставил в плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” техническо предложение.
Комисията
констатира, че:

след

като

разгледа

представеното

техническо

предложение

1. По отношение на показателя „Концепция за организация изпълнението на
проекта по преглед на активите на пенсионните фондове и по преглед на балансите на
застрахователите”:
В представената от участника концепция е представен международния му опит на
застрахователния и осигурителен пазар, както и опита му в Република България. Обърнато е
специално внимание на ключовите поуки от участието му в прегледа на балансите на
застрахователите в Румъния. Представена е визията на участника за управление на проекта.
Налице е описание на етапите по изпълнение на проекта, като за всеки от етапите са посочени
съответните фази и резултатите от извършената работа по всяка от тях. Представен е времеви
график на изпълнение на проекта, който е в съответствие със заложените срокове в
техническата спецификация към документацията за участие в процедурата. Акцентирано е
върху процеса на взаимодействие и задълженията на всички участващи в процеса страни.
Представената концепция не се отличава с особена детайлност, но дава представа и
яснота за визията на участника за изпълнение на всеки от етапите и фазите на изпълнение на
проекта.
С оглед посочените мотиви комисията единодушно присъжда по разглеждания
показател 15 точки.
2. По отношение на показателя „Описание на съдържанието на методологията за
преглед на активите на пенсионни фондове”:
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Представеното от участника описание на съдържанието на методологията за преглед на
активите на пенсионните фондове съдържа основните елементи, които участникът ще включи
при изготвяне на методиката. Идентифицирани са групите активи на пенсионните фондове,
които попадат в обхвата на прегледа. Описан е начина, по който ще бъде извършена
инвентаризация дали активите на пенсионните фондове са налични. Част от представеното
съдържание на методологията надвишава обхвата на планирания преглед на активите на
пенсионните фондове, като е включено и извършване на проверка, която към настоящия
момент не се изисква от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН.
Представеното описание от участникът създава увереност, че участникът има ясна
представа относно съдържанието на исканата от възложителя методология, както и от процеса
на извършване на преглед на активите на пенсионните фондове.
С оглед посочените мотиви комисията единодушно присъжда по разглеждания
показател 15 точки.
3. По отношение на показателя „Описание на съдържанието на методологията за
преглед на балансите на застрахователите”:
Представеното от участника описание на съдържанието на методологията за преглед на
балансите на застрахователите съдържа информация относно начина за определяне на обхвата
на прегледа на балансите на застрахователите. Описани са процедурите във връзка с прегледа
на балансите на застрахователите.
В представеното описание са взети предвид изискванията на възложителя към
методологията за преглед на балансите на застрахователите, заложени в техническата
спецификация към документацията за участие в процедурата. Посочен е начина на формиране
на извадки и критерии за подбор.
Представеното описание от участника не е достатъчно подробно, но създава увереност,
че участникът има ясна представа относно съдържанието на исканата от възложителя
методология, както и от процеса на извършване на преглед на балансите на застрахователите.
С оглед посочените мотиви комисията единодушно присъжда по разглеждания
показател 15 точки.
4. По отношение на показателя „Концепция за провеждане на изследването за
оценка на въздействието”:
Представена е достатъчно детайлна Концепция за провеждане на изследването за
оценка на въздействието, в която са описани етапите на провеждане на оценката на
въздействието. От представената концепция може да се направи извод, че участникът познава
съвременните методи и техники за моделиране на икономически процеси, както и че планира
да използва адекватни методи и техники за реализиране на изследването.
С оглед посочените мотиви комисията единодушно присъжда по разглеждания
показател 8 точки.
5. По отношение на показателя „Описание на система за осигуряване и контрол на
качеството”:
Участникът представя задоволително описание на системата за осигуряване и контрол
на качеството. Участникът посочва, че всички членове на консорциума са изградили и въвели
детайлни стандарти за качество и спазват изискванията за международните стандарти за
контрол на качеството. Също така участникът се ангажира при изпълнение на проекта да
изготви план за гарантиране на качеството.
С оглед посочените мотиви комисията единодушно присъжда по разглеждания
показател 6 точки.
6. По отношение на показателя „Описание на процеса по анализ на данните”:
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Описанието отговаря на изискванията на възложителя, без да е предложено пълно и
задълбочено представяне на процеса по анализ на данните. В описанието участникът включва
информацията от документацията за участие, свързана с процеса по анализ на данните, без
същата да е допълнена с оглед отразяване на съществените фактори и ключовите моменти при
изпълнение на поръчката.
С оглед посочените мотиви комисията единодушно присъжда по разглеждания
показател 2 точки.
С оглед извършените до момента действия комисията допуска до по-нататъшно
участие офертата на Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”.
Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяване на ценовата оферта на
допуснатия участник да се проведе на 04.12.2015 г. от 11.00 часа, за което на основание чл.
69а, ал. 3 от ЗОП ще бъде публикувано съобщение на интернет адрес
http://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2015/razdel-17-sazdaden-na-14-102015-g-otkrita-protsedura-za-obshtestvena-porachka-s-predmet-izgotvyane-na-metodologii-po-koitoda-se-izvarshi-pregled-na-aktivite-na-pensionnite-fondove-i-na-balansite-na-zastrahovateliteupravlenie-na-proekta-i-drugi-uslugi/, като в същото ще бъдат посочени и резултатите от
оценяването на офертата по другите показатели за оценка, а именно:
1. Показател „Концепция за организация изпълнението на проекта по преглед на
активите на пенсионните фондове и по преглед на балансите на застрахователите”: 15
точки.
2. Показател „Описание на съдържанието на методологията за преглед на
активите на пенсионни фондове”: 15 точки.
3. Показател „Описание на съдържанието на методологията за преглед на
балансите на застрахователите”: 15 точки.
4. Показател „Концепция за провеждане на изследването за оценка на
въздействието”: 8 точки.
5. Показател „Описание на система за осигуряване и контрол на качеството”: 6
точки.
6. Показател „Описание на процеса по анализ на данните”: 2 точки.
Техническа оценка – 61 точки.
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и е съставен в един екземпляр,
който ще се съхранява към документацията по процедурата.
Председател:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

Членове:
1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

6. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

/П/
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