РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е
No 949-ОП
София 14.12.2015 г.
На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във
връзка с открита по вид процедура, № 00061-2015-0002 в Регистъра на обществените
поръчки, 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 № 818ОП/16.10.2015 г. на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) –
възложител на обществената поръчка и Обявление за обществената поръчка № 692863
от 16.10.2015 г., публикувано и в Официален вестник на Европейския съюз под №
2015/S 204-370874 на 21.10.2015 г., и с оглед извършеното разглеждане, оценяване и
класиране на офертата на участника в процедурата, отразено в Протокол №
1/26.11.2015 г., Протокол № 2/01.12.2015 г., Протокол № 3/04.12.2015 г. и Протокол за
разглеждането, оценяването и класирането на офертите от 04.12.2015 г. на комисията за
провеждане на процедурата, назначена със Заповед № 393/26.11.2015 г. на председателя
на КФН,
ОБЯВЯВАМ
Класирания участник в процедурата въз основа на оценка на офертата по
критерий „икономически най-изгодна оферта”:
1. Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг” с комплексна оценка
72,70 т.
Въз основа на горното класиране,
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка Обединение „Регионален
Консорциум Ърнст & Янг” с участници: „Ърнст & Янг (Хелас) Съртифайд Одиторс
Акаунтантс” С.А. – водещ член, „Ърнст & Янг Ашурънс Сървисиз” СРЛ и „Ърнст &
Янг Сосиете Аноним за предоставянето на консултански услуги”.
На основание чл. 120 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред
Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок от получаването му.
На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на
участника в процедурата в тридневен срок от издаването му.
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