РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е
No 750-ОП
София 24.10.2016 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с открита по вид процедура, № 00061-20160002 в Регистъра на обществените поръчки, за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Организиране и извършване на стрес тестове на застрахователите и
презастрахователите в Република България”, открита с Решение № 594-ОП/17.08.2016
г. на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) – възложител на
обществената поръчка и Обявление за обществената поръчка № 745266 от 17.08.2016 г.,
публикувано и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 159-287689 на
19.08.2016 г., с прогнозна стойност 1 000 000 лева без ДДС, и с оглед извършеното
разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедурата,
отразено в Протокол № 1 от 26.09.2016 г., Протокол № 2 от 26.09.2016 г. и 27.09.2016
г., Протокол № 3 от 12.10.2016 г.-19.10.2016 г., Протокол № 4 от 19.10.2016 г. и Доклад
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП) на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане
и оценка на офертите, назначена със Заповед № 200/26.09.2016 г. на председателя на
КФН, изменена със Заповед № 222/12.10.2016 г.,
ОБЯВЯВАМ
Класирането на участниците в процедурата въз основа на оценка на офертите
по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена”:
1. „Ърнст и Янг България” ЕООД с комплексна оценка 94,2 т.
2. Mazars Actuariat с комплексна оценка 88,8 т.
3. Oliver Wyman S.r.l. с комплексна оценка 76 т.
4. ДЗЗД „Консорциум Делойт за организиране и провеждане на стрес
тестове на застрахователите и презастрахователите” с комплексна оценка
70,9 т.
ОТСТРАНЯВАМ
Участникът Miliman Sp. z o.o. от процедурата на основание чл. 107, т. 1, втора
хипотеза от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки.
Мотиви: Участникът Miliman Sp. z o.o. е представил в своята оферта следните
документи:
1. опис на представените документи;
2. три броя на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3. три броя декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
4. техническо предложение;
5. платежен документ.
Представеният платежен документ удостоверява, че Miliman Sp. z o.o. е внесъл
по сметка на КФН сума, за която като основание за плащане е посочено „Performance
guarantee Tender Organization and carrying out of stress tests of insurers”, т.е. гаранция за
изпълнение за обществена поръчка за организация и провеждане на стрес тестове на
застрахователите. След проверка е установено, че сумата е постъпила по сметка на
КФН.
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В т. III.2.2 от обявлението за поръчката, което е неразделна част от
документацията за обществената поръчка, е посочено, че участникът, определен за
изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при
подписването му в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. В Раздел VII на
документацията за обществената поръчка са посочени документите, които участникът,
определен за изпълнител, следва да представи при подписване на договора, един от
които документи е гаранцията за изпълнение на договора. В този смисъл е и даденото
разяснение изх. № 32-00-1545/13.09.2016 г. на основание чл. 33 от ЗОП във връзка с
постъпило запитване. Разяснението е публикувано на профила на купувача на КФН в
изпълнение на чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
Съгласно документацията за участие в съответствие с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
при открита процедура, каквато е и настоящата процедура, ценовото предложение се
поставя в отделен запечатан непрозрачен плик. Целта на това изискване е оферираните
от участниците цени да останат в тайна до оповестяването им на заседание съгласно чл.
57, ал. 3 от ППЗОП, на което се обявяват резултатите от оценяването по другите
показатели, като ценово предложение на участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.
Предвид, че размерът на гаранцията за изпълнение се посочва в обявлението за
поръчката, като в настоящия случай е определен на 5% от стойността на договора, то
въз основа на преведената от участника сума като гаранция за изпълнение може да бъде
изчислена оферираната от него цена за изпълнение на поръчката.
Въз основа на посоченото по-горе класиране,
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място
участник „Ърнст и Янг България” ЕООД.
Електронната преписка по обществената поръчка в профила на купувача на
КФН е на адрес: http://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha2016/razdel-28-sazdaden-na-17-08-2016-g-otkrita-protsedura-za-vazlagane-na-op-s-predmetorganizirane-i-izvarshvane-na-stres-testove-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-vrepublika-balgariya/.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението може да бъде обжалвано пред
Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок от получаването му.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на
участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му, като в деня на
изпращането му да бъде публикувано в профила на купувача на КФН в електронната
преписка на поръчката.
(подпис и печат, заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
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