УТВЪРДИЛ: /П/ (заличено на основание
чл. 23 във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН
/КАРИНА КАРАИВАНОВА/

ПРОТОКОЛ
за разглеждане и оценка на оферти и класиране на участници в обществена поръчка,
съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени
поръчки (ППЗОП)

На 30.03.2017 г. от 14. часа в административна сграда на Комисията за финансов
надзор (КФН), с адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16, зала 2 на основание чл. 97 от
ППЗОП и Заповед № 125/30.03.2017 г. на Председателя на КФН, се събра 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;
за отваряне, разглеждане и оценка на получени оферти и класиране на участниците
в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Годишна техническа
и продуктова поддръжка на Oracle лицензи”.
Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, комисията
констатира:
На 20.03.2017 г. е изпратена покана за подаване на оферта за обществена
поръчка до „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитед - Клон България” КЧТ с изх. № 3800-72 и същата е публикувана на официалната интернет страница на КФН, в раздел
„Профил на купувача”, подраздел „Профил на купувача 2017”.
В поканата е определен срок за получаване на оферти до 18.00 часа на 28.03.2017 г.
и е посочено мястото, датата и часът на публичното отваряне на офертите, а именно
30.03.2017 г. в 14.00 часа, в сградата на КФН.
На 30.03.2017 г. в 14.00 часа председателят на комисията получи с протокол по чл.
48, ал. 6 от ППЗОП копие на регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП и представена оферта от
„Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитед - Клон България” КЧТ с вх. номер №
001/28.03.2017 г., 13:55 часа.
Председателят на комисията прие офертата с видимо ненарушена цялост, в
запечатана, непрозрачна опаковка с указани входящ номер, дата и час на получаване и
посочена информация, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателят запозна членовете на комисията със списъка на постъпилите оферти,
след което всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към отваряне на
получената оферта.
Председателят на комисията отвори получената оферта и обяви нейното
съдържание и ценовото предложение, както следва:
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1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Техническо предложение, съдържащо:
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката и срок на валидност на
предложението, отговарящо на изискванията на възложителя и попълнено по образец
(Приложение № 1);
2.2. Актуално оторизационно писмо или друг документ удостоверяващ, че
участникът има право да извършва стандартна техническа поддръжка на програмните
продукти Oracle на територията на Република България - два броя оторизационни писма
относно правото на участника да извършва лицензиране на софтуерни програми на Oracle
и да предоставя стандартна техническа поддръжка на Oracle, както и деклариране на
обстоятелството, че участникът е единствено лице, което е оправомощено да предоставя
стандартна техническа поддръжка на Oracle на територията на Република България.
3. Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение № 2;
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
Закона за обществените поръчки;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Участникът е предложил обща цена за изпълнението на поръчката в размер на
41920.09 лв. без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията пристъпи към проверка на документите на участниците за установяване
на съответствието му с изискванията, посочени в поканата и техничeската спецификация
на възложителя по отношение на лично състояние, техническо и ценово предложение.
След като разгледа офертата и се запозна с представените от участника документи,
комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя
документи и те удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично
състояние, доказват съответствието му с определените критерии за подбор и
техническото и ценовото предложение отговарят на изискванията на възложителя.
Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор и посочва
срок на валидност на офертата 60 календарни дни от крайния срок за подаване на оферта.
Участникът ще предоставя техническа поддръжка за срок от 12 месеца, считано от
14.04.2017 г. до 13.04.2018 г. на ползваните от Комисията за финансов надзор продукти на
Oracle, при следните условия на поддръжка:
- право на актуализация до последните версии на ползваните продукти;
- право на достъп до ъпдейти за ползваните продукти;
- право на техническа помощ по телефон във връзка с ползваните продукти;
- право на ползване на всички други услуги, съгласно политиките за техническа
поддръжка на Oracle, действащи към момента.
Комисията продължи с разглеждане на ценовото предложение и констатира, че то
не надвишава определената от възложителя прогнозна стойност, след което премина към
класиране, съгласно определения от възложителя критерий за възлагане - най-ниска цена.
Комисията извърши следното класиране:
1. „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитед - Клон България” КЧТ с обща цена 41920,09 лв. без вкл. ДДС.
Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя да бъде
определен за изпълнител на обществената поръчка класиранията на първо място участник.
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Комисията приключи своята работа на 30.03.2017 г., след което настоящият
протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава на възложителя за
утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Дата на съставяне и подписване на настоящия протокол: 30.03.2017 г.
1. Заличено на основание чл. 23 във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД /П/
2. Заличено на основание. чл. 23 във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД /П/
3. Заличено на основание чл. 23 във вр. с чл. 2от ЗЗЛД /П/
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