ПРОТОКОЛ №3
В периода 12.10.2016 г. - 19.10.2016 г., 15.00 ч., в сградата на Комисията за финансов
надзор (КФН), гр. София, ул. „Будапеща” № 16, в стая 303, в изпълнение на Решение № 594ОП/17.08.2016 г. на председателя на КФН за откриване на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на
застрахователите и презастрахователите в Република България”, се проведоха няколко
заседания, включително обсъждания чрез видеоконферентни разговори на назначената със
Заповед № 200/26.09.2016 г. на председателя на КФН, изменена със Заповед № 222/12.10.2016
г., 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 ..............................
на мястото на .............................................. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
........... ..................................;
3. .............................................. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ...........
..................................;
4. .............................................. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ...........
...................................

........Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ................ подписа декларация по чл. 103, ал.
2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
В срока, определен в Протокол № 2 от 26.09.2016 г. и 27.09.2016 г. в съответствие с чл.
54, ал. 9 от ППЗОП, в деловодството на КФН са постъпили от участници в процедурата
запечатани пликове с допълнителни документи, както следва:
1. Запечатан плик вх. № 001/06.10.2016 г., 13.11 ч. от „Ърнст и Янг България” ЕООД, с
приложено към него пълномощно заверено „Вярно с оригинала”;
2. Запечатан плик вх. № 002/16.10.2016 г., 16.06 ч. от Mazars Actuariat;
3. Запечатан плик вх. № 003/07.10.2016 г., 11.45 ч. от ДЗЗД „Консорциум Делойт за
организиране и провеждане на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите”;
4. Запечатан плик вх. № 004/07.10.2016 г., 13.50 ч. от Оливър Уаймън С.р.л.
Посочените запечатани пликове са предадени от служител на деловодството на КФН на
председателя на комисията, което се удостовери с подписите им в регистъра на обществените
поръчки, воден от КФН.
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните пликове по реда на
постъпване на офертите от участниците, както следва:
1. Запечатан плик вх. № 004/07.10.2016 г. от Oliver Wyman S.r.l. (Оливър Уаймън
С.р.л.)
Комисията отвори представения запечатан плик и констатира, че той съдържа:
1. списък на задължените лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП по отношение на участника Оливър
Уаймън С.р.л.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Комисията разгледа представените документи и констатира, че нередовността,
посочена в Протокол № 2 от 26.09.2016 г. и 27.09.2016 г. е отстранена. Представеният ЕЕДОП
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е подписан от лицата, посочени в представения списък на задължените лица по чл. 54, ал. 2 от
ЗОП.
Комисията като взе предвид документите, които се включват в заявлението за участие и
представени с офертата, както и допълнително представените документи, констатира, че
участникът отговаря на заложените от възложителя изисквания към участниците в Раздел IV,
т. II от документацията за обществената поръчка, включващи изисквания към личното
състояние, критериите за подбор, както и изискванията във връзка със
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
2. Запечатан плик вх. № 001/06.10.2016 г. от „Ърнст и Янг България” ЕООД
Комисията отвори представения запечатан плик и констатира, че той съдържа:
1. придружително писмо;
2. списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП с приложено удостоверение от Агенцията по
вписванията, заверено „вярно с оригинала”;
3. Единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. два броя декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията разгледа представените документи и констатира, че нередовностите,
посочени в Протокол № 2 от 26.09.2016 г. и 27.09.2016 г. са отстранени. Представеният
ЕЕДОП е подписан от лицата, посочени в представения списък на задължените лица по чл. 54,
ал. 2 от ЗОП.
Комисията като взе предвид документите, които се включват в заявлението за участие и
представени с офертата, както и допълнително представените документи, констатира, че
участникът отговаря на заложените от възложителя изисквания към участниците в Раздел IV,
т. II от документацията за обществената поръчка, включващи изисквания към личното
състояние, критериите за подбор, както и изискванията във връзка със
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
3. Запечатан плик вх. № 002/06.10.2016 г. от Mazars Actuariat
Комисията отвори представения запечатан плик и констатира, че той съдържа:
1. придружително писмо;
2. упълномощително писмо;
3. списък на представителите на Mazars Actuariat и Mazars SAS;
4. извлечение от търговска регистрация;
5. Единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
6. два броя декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
7. предложение за изпълнение на поръчката;
8. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
9. декларация за срока на валидност на офертата;
10. декларация за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
11. четири броя автобиографии.
Комисията разгледа документите описани по-горе по т. 1-6 и констатира, че
нередовностите, посочени в Протокол № 2 от 26.09.2016 г. и 27.09.2016 г. са отстранени.
Представеният ЕЕДОП е подписан от лицата, посочени в представения списък на задължените
лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Следва да се отбележи, че съгласно част II „Информация за икономическия оператор”,
б. А от допълнително представения ЕЕДОП и от представения към офертата ЕЕДОП името на
икономическия оператор е Mazars Actuariat.
Комисията като взе предвид документите, които се включват в заявлението за участие и
представени с офертата, както и допълнително представените документи, описани по-горе в т.
1-6, констатира, че участникът отговаря на заложените от възложителя изисквания към
участниците в Раздел IV, т. II от документацията за обществената поръчка, включващи
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изисквания към личното състояние, критериите за подбор, както и изискванията във връзка
със ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
4. Запечатан плик вх. № 003/07.10.2016 г. от ДЗЗД „Консорциум Делойт за
организиране
и
провеждане
на
стрес
тестове
на
застрахователите
и
презастрахователите”
Комисията отвори представения запечатан плик и констатира, че той съдържа две
папки със спирала, както следва:
1. придружително писмо;
2. списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
3. 15 броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Комисията разгледа документите и констатира, че представените към офертата ЕЕДОП
и допълнително представените ЕЕДОП са подписани от лицата, посочени в представения
списък на задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Комисията като взе предвид документите, които се включват в заявлението за участие и
представени с офертата, както и допълнително представените документи, констатира, че
участникът отговаря на заложените от възложителя изисквания към участниците в Раздел IV,
т. II от документацията за обществената поръчка, включващи изисквания към личното
състояние, критериите за подбор, както и изискванията във връзка със
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участниците, допуснати до разглеждане на техническите им предложения, както следва:
1. Техническо предложение от Oliver Wyman S.r.l. (Оливър Уаймън С.р.л.)
Техническото предложение на участника включва следните документи:
1. придружително писмо и приложение, в което са изложени разбирането на участника,
подхода и др.;
Предложение за изпълнение на поръчката, което е представено съгласно
2.
Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка. Представени са и 10
автобиографии;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за
обществената поръчка проект на договор;
4. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно
Приложение № 5 към документацията за обществената поръчка. Срокът на валидност на
офертата е 4 месеца;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение № 6 към документацията за обществената
поръчка
В предложението за изпълнение на поръчката е предложен екип от 11 експерти.
Комисията пристъпи към оценка по критерия за качество „Организация и
професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката” (критерий А).
Комисията разгледа и обсъди предложението за изпълнение на поръчката и
представените автобиографии и анализира изложените в тях данни, включително описания
опит. Комисията присъди съответен брой точки при спазване на скалите за оценка (точките),
заложени в методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, съдържаща се в
Раздел III от документацията за обществената поръчка.
Присъдените от комисията точки са отразени в таблицата по-долу, като предложените
от участника експерти са посочени в таблицата по реда, по който са посочени в
предложението за изпълнение на поръчката.
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Позиция в екипа и
изисквания

Ръководител екип
(Максималната оценка е
15 точки)

Предложен
и от
участника
експерти

Заличено на
осн. чл. 2
ЗЗЛД

Общ
брой
точки на
експерт

Общ брой
точки на
експерт,
които се
вземат
предвид
при
оценката
по
критерий
А

4

9 т.

9 т.

4

10 т.

10 т.

10 т.

10 т.

Оценка на опита на експерта, придобит при
участие в проекти за извършване на стрес
тестове
(лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки)

Допълнителни точки
(лицето получава 0, 2, 4, 6, 8 или 10 точки в
зависимост от това дали има опит в сферите
посочени по-долу и ако има опит дали той е в
една, две или и в трите сфери)

0 проекти
за
извършване
на стрес
тест
(0 точки)

опит в
използването
на
статистически
и
иконометрични модели (2
точки)

лицето има опит
с модели по
Платежоспособност II (4
точки)

2

2

1 проект за
извършван
е на стрес
тест (3
точки)

2 проекта
за
извършван
е на стрес
тест (4
точки)

3

3 или
повече
проекта за
извършван
е на стрес
тест (5
точки)

лицето има
опит в
провеждането
на оценка на
качеството на
активите или
преглед на
балансите на
застраховател,
презастраховател или банка
(4 точки)

Лицето, предложено за
ръководител екип, трябва
да е било ръководител на
екип в областта на одита
или на оценката на риска,
както на застрахователи в
областта на
животозастраховането, така
и в областта на общото
застраховане.

Актюери
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;

Заличено
осн.
чл.
ЗЗЛД
Заличено
осн.
чл.
ЗЗЛД

на
2

4

на
2

4

2

4

От данните,
които се
съдържат в
автобиография
та, комисията
прави
заключение, че

4

допълнително 5 точки.)
Всяко от двете лица,
предложени от
участника за актюери,
следва да притежава
съответната
професионална
квалификация за актюер.

лицето няма
такъв опит.
Заличено
осн.
чл.
ЗЗЛД

на
2

Заличено
осн.
чл.
ЗЗЛД

на
2

Заличено
осн.
чл.
ЗЗЛД

Експерти
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)

Заличено на
осн. чл. 2
ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2
ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2
ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2
ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2
ЗЗЛД

на
2

От данните, които се съдържат в автобиографията
комисията не може да направи заключение, че лицето
има такъв опит.
Комисията
не приема
опита,
свързан с
преглед на
3
методологи
я като опит
със стрес
тестове.

3

5

2

Лицето е разработило модел, но не е извършвало стрес
тестове.

2

4

6 т.

-

2

4

9 т.

-

2

4

9 т.

4

4

4 т.

-

-

-

4

11 т.

11 т.

4

13 т.

13 т.

4

Не е представена автобиография.
5
3

2
2

4

Допълнителни
точки за
предложени повече
от двама актюери,
участвали в стрес
тест:
5 т.
15 т.
15 т.

Допълнителни
точки за
предложени повече
от трима експерти,

5

участвали в стрес
тест:
0 т.

Краен резултат по критерий А въз основа на горното оценяване: 73 точки.
Оценката по критерий А е с тежест 70% в комплексната оценка на офертата, следователно участникът получава 51,1 точки.
2. Техническо предложение от „Ърнст и Янг България” ЕООД
Техническото предложение на участника включва следните документи:
1. Пълномощно;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, което е представено съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената
поръчка. Представени са и 12 автобиографии;
3. Представяне на участника;
4. Декларации за ангажираност на експертите в изпълнение на поръчката;
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор;
6. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно Приложение № 5 към документацията за
обществената поръчка. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца;
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение №
6 към документацията за обществената поръчка.
В предложението за изпълнение на поръчката е предложен екип от 12 експерти.
Комисията пристъпи към оценка по критерия за качество „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката” (критерий А).
Комисията разгледа и обсъди предложението за изпълнение на поръчката и представените автобиографии и анализира изложените в
тях данни, включително описания опит. Комисията присъди съответен брой точки при спазване на скалите за оценка (точките), заложени в
методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, съдържаща се в Раздел III от документацията за обществената поръчка.
Присъдените от комисията точки са отразени в таблицата по-долу, като предложените от участника експерти са посочени в таблицата
по реда, по който са посочени в предложението за изпълнение на поръчката.

Позиция в екипа и
изисквания

Предложен
и от
участника
експерти

Оценка на опита на експерта, придобит при
участие в проекти за извършване на стрес
тестове
(лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки)

Допълнителни точки
(лицето получава 0, 2, 4, 6, 8 или 10 точки в
зависимост от това дали има опит в сферите
посочени по-долу и ако има опит дали той е в
една, две или и в трите сфери)

0 проекти
за

опит в
използването

1 проект за
извършван

2 проекта
за

3 или
повече

лицето има опит
с модели по

лицето има
опит в

Общ
брой
точки на
експерт

Общ брой
точки на
експерт,
които се
вземат
предвид
при
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проекта за
извършван
е на стрес
тест (5
точки)

на
статистически
и
иконометрични модели (2
точки)

Платежоспособност II (4
точки)

провеждането
на оценка на
качеството на
активите или
преглед на
балансите на
застраховател,
презастраховател или банка
(4 точки)

Заличено
на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

5

2

4

4

15 т.

15 т.

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

5

2

4

4

15 т.

15 т.

2

4

4

14 т.

-

5

2

4

4

15 т.

15 т.

2

4

4

14 т.

-

извършван
е на стрес
тест
(0 точки)

Ръководител екип
(Максималната оценка е
15 точки)

е на стрес
тест (3
точки)

извършван
е на стрес
тест (4
точки)

оценката
по
критерий
А

Лицето, предложено за
ръководител екип, трябва
да е било ръководител на
екип в областта на одита
или на оценката на риска,
както на застрахователи в
областта на
животозастраховането, така
и в областта на общото
застраховане.

Актюери
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)
Всяко от двете лица,
предложени от
участника за актюери,
следва да притежава
съответната
професионална
квалификация за актюер.
Експерти

4

4

Допълнителни
точки за
предложени повече
от двама актюери,
участвали в стрес
тест:
5 т.

Заличено на

5

2

4

4

15 т.

15 т.
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(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)

осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

5

2

4

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

5

2

4

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

5

2

5

2

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

От данните,
които се
съдържат в
автобиография
та, комисията
прави
заключение, че
лицето няма
такъв опит.
От данните,
които се
съдържат в
автобиография
та, комисията
прави
заключение, че
лицето няма
такъв опит.

11 т.

11 т.

11 т.

-

4

4

15 т.

15 т.

4

От данните,
които се
съдържат в
автобиография
та, комисията
прави
заключение, че
лицето няма
такъв опит.

11 т.

-

4

4 т.

-

4

4 т.

-

Допълнителни
точки за
предложени повече
от трима експерти,
участвали в стрес
тест:
5 т.

Краен резултат по критерий А въз основа на горното оценяване: 96 точки.
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Оценката по критерий А е с тежест 70% в комплексната оценка на офертата на участника, следователно участникът получава 67,2 точки.
3. Техническо предложение от Mazars Actuariat
Техническото предложение на участника включва следните документи на български и на английски език:
1. документ „Въведение”, описващ основните принципи при подхода към проекта;
2. упълномощително писмо;
3. документ „Нашият подход”;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, което е представено съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената
поръчка. Представени са и автобиографии за 13 лица;
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор, която е
представена съгласно Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка;
6. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно Приложение № 5 към документацията за
обществената поръчка. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца;
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение №
6 към документацията за обществената поръчка.
В предложението за изпълнение на поръчката е предложен екип от 13 експерти.
Комисията пристъпи към оценка по критерия за качество „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката” (критерий А).
Комисията разгледа и обсъди предложението за изпълнение на поръчката и представените автобиографии и анализира изложените в
тях данни, включително описания опит. Комисията присъди съответен брой точки при спазване на скалите за оценка (точките), заложени в
методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, съдържаща се в Раздел III от документацията за обществената поръчка.
Присъдените от комисията точки са отразени в таблицата по-долу, като предложените от участника експерти са посочени в таблицата
по реда, по който са посочени в предложението за изпълнение на поръчката.
Позиция в екипа и
изисквания

Предложен
и от
участника
експерти

Оценка на опита на експерта, придобит при
участие в проекти за извършване на стрес
тестове
(лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки)

Допълнителни точки
(лицето получава 0, 2, 4, 6, 8 или 10 точки в
зависимост от това дали има опит в сферите
посочени по-долу и ако има опит дали той е в
една, две или и в трите сфери)

0 проекти
за
извършван
е на стрес
тест
(0 точки)

опит в
използването
на
статистически
и
иконометрич-

1 проект за
извършван
е на стрес
тест (3
точки)

2 проекта
за
извършван
е на стрес
тест (4
точки)

3 или
повече
проекта за
извършван
е на стрес
тест (5

лицето има опит
с модели по
Платежоспособност II (4
точки)

лицето има
опит в
провеждането
на оценка на
качеството на
активите или

Общ
брой
точки на
експерт

Общ
брой
точки
на
експерт,
които се
вземат
предвид
при
оценкат

9

точки)

Ръководител екип
(Максималната оценка е
15 точки)

ни модели (2
точки)

преглед на
балансите на
застраховател,
презастраховател или банка
(4 точки)

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

4

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

4

2

4

4

2

4

2

а по
критери
йА

8 т.

8 т.

4

14 т.

14 т.

4

14 т.

14 т.

4

9 т.

-

2

4

6 т.

-

2

4

9 т.

-

4

Лицето, предложено за
ръководител екип, трябва
да е било ръководител на
екип в областта на одита
или на оценката на риска,
както на застрахователи в
областта на
животозастраховането, така
и в областта на общото
застраховане.

Актюери
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)
Всяко от двете лица,
предложени от
участника за актюери,
следва да притежава
съответната
професионална
квалификация за актюер.

3

Комисията
не приема
опита,
свързан с
разработва
не на
инструмен
ти за ORSA
процес
като опит
със стрес
тестове.

3

Допълнителни
точки за
предложени повече

10

Експерти
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

Комисията не приема прегледът по ORSA процес
като опит със стрес тестове.

3

4

5

2

4

5

2

4

2

4

4

13 т.

13 т.

4

15 т.

15 т.

4

13 т.

13 т.

4 т.

-

13 т.

-

6 т.

-

4
3

2

4

2

4

от двама актюери,
участвали в стрес
тест:
5 т.
8 т.

4

Допълнителни
точки за
предложени повече
от трима експерти,
участвали в стрес
тест:
2 т.

Краен резултат по критерий А въз основа на горното оценяване: 84 точки.
Оценката по критерий А е с тежест 70% в комплексната оценка на офертата, следователно участникът получава 58,8 точки.

4. Техническо предложение от ДЗЗД „Консорциум Делойт за организиране и провеждане на стрес тестове на застрахователите
и презастрахователите”
Техническото предложение на участника включва следните документи:
1. Пълномощно;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, което е представено съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената
поръчка. Представени са автобиографии за 12 лица;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор, която е
представена съгласно Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка;
4. Декларация за срока на валидност на офертата, която е представена съгласно Приложение № 5 към документацията за
обществената поръчка. Срокът на валидност на офертата е 4 месеца;
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5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и др., съгласно Приложение №
6 към документацията за обществената поръчка.
В предложението за изпълнение на поръчката е предложен екип от 12 експерти.
Комисията пристъпи към оценка по критерия за качество „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката” (критерий А).
Комисията разгледа и обсъди предложението за изпълнение на поръчката и представените автобиографии и анализира изложените в
тях данни, включително описания опит. Комисията присъди съответен брой точки при спазване на скалите за оценка (точките), заложени в
методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, съдържаща се в Раздел III от документацията за обществената поръчка.
Присъдените от комисията точки са отразени в таблицата по-долу, като предложените от участника експерти са посочени в таблицата
по реда, по който са посочени в предложението за изпълнение на поръчката.
Позиция в екипа и
изисквания

Ръководител екип
(Максималната оценка е
15 точки)

Предложен
и от
участника
експерти

Заличено
на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

Оценка на опита на експерта, придобит при
участие в проекти за извършване на стрес
тестове
(лицето получава 0 или 3 или 4 или 5 точки)

Допълнителни точки
(лицето получава 0, 2, 4, 6, 8 или 10 точки в
зависимост от това дали има опит в сферите
посочени по-долу и ако има опит дали той е в
една, две или и в трите сфери)

0 проекти
за
извършван
е на стрес
тест
(0 точки)

опит в
използването
на
статистически
и
иконометрични модели (2
точки)

лицето има опит
с модели по
Платежоспособност II (4
точки)

2

4

1 проект за
извършван
е на стрес
тест (3
точки)

3

2 проекта
за
извършван
е на стрес
тест (4
точки)

3 или
повече
проекта за
извършван
е на стрес
тест (5
точки)

Общ
брой
точки на
експерт

Общ
брой
точки
на
експерт,
които се
вземат
предвид
при
оценкат
а по
критери
йА

9 т.

9 т.

лицето има
опит в
провеждането
на оценка на
качеството на
активите или
преглед на
балансите на
застраховател,
презастраховател или банка
(4 точки)

Лицето, предложено за
ръководител екип, трябва
да е било ръководител на
екип в областта на одита
или на оценката на риска,
както на застрахователи в
областта на
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животозастраховането, така
и в областта на общото
застраховане.

Актюери
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)
Всяко от двете лица,
предложени от
участника за актюери,
следва да притежава
съответната
професионална
квалификация за актюер.
Експерти
(Максималната оценка е
35 точки, и се формира
както следва:
15 точки на един
актюер, или общо 30
точки за двама
актюери;
допълнително 5 точки.)

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

3

2

4

4

13 т.

13 т.

3

2

4

4

13 т.

13 т.

2

4

6 т.

-

Комисията не приема опита със Стандартна формула
и Best Estimate Liabilities като опит със стрес тестове.

Допълнителни
точки за
предложени повече
от двама актюери,
участвали в стрес
тест:
0 т.

Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД
Заличено на
осн. чл. 2 ЗЗЛД

Комисията не приема опита със Стандартна формула
и Best Estimate Liabilities като опит със стрес тестове.
Комисията не приема опита със Стандартна формула
и Best Estimate Liabilities като опит със стрес тестове.
Комисията не приема опита със Стандартна формула
и Best Estimate Liabilities като опит със стрес тестове.

2

4

6 т.

-

2

4

6 т.

-

2

4

6 т.

-

3

4

7 т.

7 т.

3

4

7 т.

7 т.

3

4

7 т.

7 т.

3

4

7 т.

-

3

4

7 т.

-

Допълнителни
точки за
предложени повече
от трима експерти,
участвали в стрес
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тест:

5 т.

Краен резултат по критерий А въз основа на горното оценяване: 61 точки.
Оценката по критерий А е с тежест 70% в комплексната оценка на офертата, следователно участникът получава 42,7 точки.

Комисията реши заседанието по отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговорят на изискванията на
възложителя, да се извърши на 19.10.2016 г. от 15.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор, находяща се в гр. София, ул.
„Будапеща” № 16.
Настоящият протокол се състои от 14 (четиринадесет) страници, подписан е на 19.10.2016 г., като 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/
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