РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
З-48#2/05.04.2016 г.
ДО
СТОЯН МАВРОДИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ЧРЕЗ
АНДОН ГЕОРГИЕВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДОКЛАД
от комисията, назначена със Заповед № 84/01.04.2016 г.
Относно: Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска
информационна система DataWаrehouse в Комисията за финансов надзор – Управление
„Застрахователен надзор”, открита с Решение № 188-ОП/23.03.2016 г. на председателя
на КФН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАВРОДИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В изпълнение на Заповед № 84/01.04.2016 г. във връзка с Решение № 188ОП/23.03.2016 г. за откриване на горепосочената процедура, Ви уведомяваме следното:
І. Отваряне на офертата и разглеждане на документите, съдържащи се в нея
Действията по отваряне и разглеждане на офертата са отразени в Протокол от
01.04.2016 г., подписан от членовете на комисията, назначена за провеждане на
процедурата.
Отварянето на офертата се извърши на 01.04.2016 г.
При разглеждането на документите, представени в офертата, комисията
установи, че офертата на участника „СТОУН КОМПЮТЪРС” АД не съдържа
декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, представляваща Приложение № 5 към поканата
за участие. Всички останали документи, посочени в т. 11 на поканата за обществената
поръчка са представени. Участникът отговаря на изискванията в т. 9 на поканата за
участие.
Представените техническо предложение и ценово предложение отговарят на
изискванията на възложителя, заложени в поканата и съответните й приложения.
Комисията изпрати протокола от 01.04.2016 г. по факса на участника, с оглед
отстраняване на констатирания пропуск.
ІІ. Провеждане на договарянето
Заседанието по провеждане на договарянето се проведе на 01.04.2016 г. ,11.30 ч.
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В 11.30 ч. на 01.04.2016 г. се явиха представители на участника.
Представителите на участника представиха декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от
ЗОП, съгласно Приложение № 5 към поканата за участие. Видно от представената
декларация участникът няма да ползва подизпълнители.
Постигнатите договорености от проведеното договаряне с поканения участник
„СТОУН КОМПЮТЪРС” АД са отразени в Протокол от 01.04.2016 г., подписан от
представителите на участника и членовете на комисията, назначена за провеждане на
процедурата.
В резултат на проведените преговори се договори следното:
1. В чл. 1 думите „техническата поддръжка на системата, в частта извън
гаранционната поддръжка на извършената доработка“ се заменят с „техническата
поддръжка на изградената вече система към датата на подписване на договора“.
2. В чл. 10, т. 7 се изменя така: „след приемане на доработката извършва при
необходимост и след уточняване на конкретните изисквания на възложителя
допълнителни доработки в рамките на четири часа месечно, като неизразходваните
часове за предходния месец не могат да се ползват през следващите месеци;“
3. В чл. 14, ал. 4:
- в изречение първо накрая се добавя следното: „гаранционната поддръжка и
дейностите по чл. 10, т. 7“;
- в изречение второ думите „по техническата поддръжка“ отпадат;
- в изречение трето думите „извършената техническа поддръжка“ се заменят с
„извършените техническа поддръжка, гаранционна поддръжка и дейностите по чл. 10,
т. 7“.
4. В чл. 15, ал. 3, изречение първо срокът от 10 (десет) дни става 10 (десет)
работни дни.
5. В чл. 16 срокът от 3 (три) работни дни става 10 (десет) работни дни.
6. В чл. 17 от договора следва да се посочат дейностите, предложени в т. 2 на
техническото предложение от офертата на участника, като предложените в него
дейности в първо тире отпадат, а дейността от второто тире добива следния вид:
„извършване на промени по сега действащите механизми на системата“. Освен това
техническата поддръжка ще се извършва в рамките на четири часа месечно, като
неизразходваните часове за предходния месец не могат да се ползват през следващите
месеци“.
7. В чл. 18:
7.1. в ал. 4:
- думите „възложената с настоящия договор техническа поддръжка“ се заменят с
„възложените с настоящия договор техническа и гаранционна поддръжка“;
- накрая на изречение първо се добавя „в случай на критични проблеми,
съответно до 10 (десет) работни дни при некритични проблеми.“
- в изречение второ думите „3 (три) работни дни” се заменят с „посочения в
предходното изречение”
7.2. създава се ал. 5 със следното съдържание: „За целите на ал. 4 критични
проблеми са проблемите, които влияят върху цялостното функциониране на системата,
а некритични проблеми са всички останали проблеми.“
8. По отношение на ценовите предложения няма промени, като в рамките на
оферираната цена за извършване на техническа поддръжка се включват четири часа.
ІІІ. Класиране
С оглед на гореизложеното комисията класира единствения участник в
процедурата - „СТОУН КОМПЮТЪРС” АД.
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Предлагаме „СТОУН КОМПЮТЪРС” АД да бъде определен за изпълнител
на обществената поръчка.
Настоящият доклад се състои от 3 /три/ страници и се предоставя на
възложителя, заедно с цялата документация по процедурата за вземане на решение.

С уважение,
Председател на комисията:
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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