ПРОТОКОЛ №4
На 19.10.2016 г., 15.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 3 на етаж -1, 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 събра на заседание,
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 .....................
............................................;
3. ..................................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .....................
............................................;
4. ..................................... Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД .....................
.............................................
Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за
провеждане заседанието на комисията за отваряне на ценовите предложения.
В деня и часа, обявен за провеждане на заседанието на комисията за отваряне на
ценовите предложения, се явиха представители на двама участника и двама представители на
средства за масово осведомяване. Представителите на участниците са представител на ДЗЗД
„Консорциум Делойт за организиране и провеждане на стрес тестове на застрахователите и
презастрахователите” и двама представители на „Ърнст и Янг България” ЕООД, като същите
представиха пълномощни. Представителите на участниците и на средствата за масово
осведомяване се вписаха в списъка на лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на
ценовите предложения.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви резултатите от оценяването по
критерий за качество „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката” (критерий А), както следва:
Oliver Wyman S.r.l. (Оливър Уаймън С.р.л.)
Позиция в екипа и
Предложени от участника
изисквания
експерти

Ръководител екип
Актюери

Общ брой
точки на
експерт

Общ брой точки
на експерт, които
се вземат предвид
при оценката по
критерий А
9 т.
10 т.
10 т.
-

9 т.
Първи предложен актюер
10 т.
Втори предложен актюер
10 т.
Трети предложен актюер
6 т.
Четвърти предложен актюер
9 т.
Пети предложен актюер
9 т.
Допълнителни точки за предложени повече от двама актюери,
участвали в стрес тест:

5 т.

1

Експерти

Първи предложен експерт
Втори предложен експерт
Трети предложен експерт

15 т.
15 т.
4 т.
Не е представена
автобиография
Четвърти предложен експерт
11 т.
11 т.
Пети предложен експерт
13 т.
13 т.
Допълнителни точки за предложени повече от трима експерти,
участвали в стрес тест:
0 т.
Краен резултат по критерий А въз основа на горното оценяване: 73 точки.

„Ърнст и Янг България” ЕООД
Позиция в екипа и
Предложени от участника
изисквания
експерти

Общ брой точки
на експерт, които
се вземат предвид
при оценката по
критерий А
15 т.
Ръководител екип
15 т.
Първи предложен актюер
15 т.
Актюери
15 т.
Втори предложен актюер
14 т.
Трети предложен актюер
15 т.
15 т.
Четвърти предложен актюер
14 т.
Допълнителни точки за предложени повече от двама актюери,
участвали в стрес тест:
5 т.
Първи предложен експерт
15 т.
Експерти
15 т.
Втори предложен експерт
11 т.
11 т.
Трети предложен експерт
11 т.
Четвърти предложен експерт
15 т.
15 т.
Пети предложен експерт
11 т.
Шести предложен експерт
4 т.
Седми предложен експерт
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.
Mazars Actuariat
Позиция в екипа и
изисквания

Ръководител екип
Актюери

Експерти

Предложени от участника
експерти

Общ брой
точки на
експерт

Общ брой
точки на
експерт

Общ брой точки
на експерт,
които се вземат
предвид при
оценката по
критерий А
8 т.
8 т.
Първи предложен актюер
14 т.
14 т.
Втори предложен актюер
14 т.
14 т.
Трети предложен актюер
9 т.
Четвърти предложен актюер
6 т.
Пети предложен актюер
9 т.
Допълнителни точки за предложени повече от двама актюери,
участвали в стрес тест:
5 т.
Първи предложен експерт
8 т.
Втори предложен експерт
13 т.
13 т.
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Трети предложен експерт
15 т.
15 т.
Четвърти предложен експерт
13 т.
13 т.
Пети предложен експерт
4 т.
Шести предложен експерт
13 т.
Седми предложен експерт
6 т.
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.
ДЗЗД „Консорциум Делойт за организиране и провеждане на стрес тестове на
застрахователите и презастрахователите”
Позиция в екипа и
Предложени от участника
Общ брой
Общ брой точки
изисквания
експерти
точки на
на експерт,
експерт
които се вземат
предвид при
оценката по
критерий А
9 т.
Ръководител екип
9 т.
Първи предложен актюер
13 т.
Актюери
13 т.
Втори предложен актюер
13 т.
13 т.
Трети предложен актюер
6 т.
Допълнителни точки за предложени повече от двама актюери,
участвали в стрес тест:
0 т.
Първи предложен експерт
6 т.
Експерти
Втори предложен експерт
6 т.
Трети предложен експерт
6 т.
Четвърти предложен експерт
7 т.
7 т.
Пети предложен експерт
7 т.
7 т.
Шести предложен експерт
7 т.
7 т.
Седми предложен експерт
7 т.
Осми предложен експерт
7 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: 61 точки.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения по реда на
постъпване на офертите:
1. Ценово предложение от Miliman Sp. z o.o.
Комисията показа, че пликът с предлаганата цена от участника Miliman Sp. z o.o. е с
ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на заседанието, проведено на
26.09.2016 г.
Участникът е предложен за отстраняване от процедурата поради което пликът с
ценовото му предложение остава неотворен.
2. Ценово предложение от Oliver Wyman S.r.l. (Оливъ рУаймън С.р.л.)
Комисията показа, че пликът с предлаганата цена от участника Oliver Wyman S.r.l.
(Оливъ рУаймън С.р.л.) е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на
заседанието, проведено на 26.09.2016 г.
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Комисията отвори плика с ценовото предложение и председателят на комисията
оповести ценовото предложение на участника:
Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 1 000 000.00 лева без ДДС.
3. Ценово предложение от „Ърнст и Янг България” ЕООД
Комисията показа, че пликът с предлаганата цена от участника „Ърнст и Янг България”
ЕООД е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на заседанието,
проведено на 26.09.2016 г.
Комисията отвори плика с ценовото предложение и председателят на комисията
оповести ценовото предложение на участника:
Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 920 000 лева без ДДС.
4. Ценово предложение от Mazars Actuariat
Комисията показа, че пликът с предлаганата цена от участника Мazars S.A.е с
ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на заседанието, проведено на
26.09.2016 г.
Комисията отвори плика с ценовото предложение и председателят на комисията
оповести ценовото предложение на участника:
Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 830 000 лева без ДДС.
5. Ценово предложение от ДЗЗД „Консорциум Делойт за организиране и
провеждане на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите”
Комисията показа, че пликът с предлаганата цена от участника ДЗЗД „Консорциум
Делойт за организиране и провеждане на стрес тестове на застрахователите и
презастрахователите” е с ненарушена цялост и съдържа подписите, положени върху него на
заседанието, проведено на 26.09.2016 г.
Комисията отвори плика с ценовото предложение и председателят на комисията
оповести ценовото предложение на участника:
Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 879 874,13 лева без ДДС.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи и представителите на участниците напуснаха заседанието.
Във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията извърши проверка налице ли е ценово
предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници.
Комисията извърши проверка по следната формула:
[(Х-У):Х]*100= ........ %,
където
„Х” е средната стойност по предложението, която се получава от сбора на предложенията на
останалите участници, разделен на броя на останалите участници,
„У” е предложението на участника, чието предложение се преценява.
Предложение
Oliver Wyman S.r.l.
(Оливъ рУаймън
С.р.л.)

Предложения на участниците
„Ърнст и Янг
Mazars
България” ЕООД
Actuariat

ДЗЗД
„Консорциум
Делойт за
организиране и
провеждане на
стрес тестове на
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Обща цена за
изпълнение на
обществената
поръчка

1 000 000.00 лв.

920 000 лв. без ДДС

без ДДС
Направеното от
участника
предложение е найвисоко, т.е. същото
не се явява поблагоприятно от
другите
предложения.

830 000
ДДС

Х= (1 000 000+ 830 000
+879 874,13):3=
903 291,38
Направеното от
участника
предложение е повисоко от средната
стойност на
предложенията на
другите участници, т.е.
същото не се явява поблагоприятно от
другите предложения.

застрахователите
и
презастраховател
ите”
лв. без 879 874,13
лв.
без ДДС

Х= (1 000
000+920
000+879 874,13):3
= 933 291,38

Х= (1 000 000+920
000+830 000):3=
916 666,67

[(933 291,38-830
000):933 291,38]
*100= 11,07%

879 874,13):916 6

[(916 666,6766,67]
4,01%

*100=

Видно от горните изчисления не е налице ценово предложение, което да е с повече от
20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.
Комисията пристъпи към оценка на офертите по критерий „Обща цена за изпълнение
на поръчката” (критерий В) съгласно формулата за този критерий в методиката за определяне
на комплексната оценка на офертата, заложена в Раздел III от документация за обществената
поръчка.
Оценка по критерий В на Oliver Wyman S.r.l. (Оливър Уаймън С.р.л.) = 830 000/1 000 000 =
0,83
Оценка по критерий В на „Ърнст и Янг България” ЕООД = 830 000/ 920 000 = 0,90
Оценка по критерий В на Mazars Actuariat = 830 000/ 830 000 = 1
Оценка по критерий В на ДЗЗД „Консорциум Делойт за организиране и провеждане на
стрес тестове на застрахователите и презастрахователите” = 830 000/ 879 874,13 = 0,94
Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници и е съставен в един екземпляр,
който ще се съхранява към документацията по процедурата.
Председател:
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

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

/П/

2. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

3. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

4. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/П/
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