УТВЪРЖДАВАМ: /П/
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН

ПРОТОКОЛ №1
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка
На 01.11.2017 г. в 15.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, етаж -1, зала 3 в изпълнение на Заповед № 369/01.11.2017 г. на
председателя на КФН и във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез събиране на
оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет „Изграждане на автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането
на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014
относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент № 648/2012“ се
събра на заседание комисия в състав:
Председател: Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД ;
Членове:
1. Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД ;
2. Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД ;
3. Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД ;
4. Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД ,
за отваряне, разглеждане и оценка на получени оферти и класиране на участниците в
обществената поръчка.
Обявата за обществената поръчка с изх. № 09-100-13/16.10.2017 г. е публикувана на
профила на купувача на възложителя и информацията за публикувана в профила на купувача
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в Регистъра на
обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки с ID 9069334.
В срока за получаване на оферти - 25.10.2017 г., до 17:30 часа в деловодството на
КФН са постъпили два броя оферти, както следва:
1. от „Стоун Компютърс” АД, оферта с вх. № 001/25.10.2017 г., 14.15 ч.;
2. от „БГ Уеб Софт“ ЕООД, оферта с вх. № 002/25.10.2017 г., 17.16 ч.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП и чл. 96, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки (ППЗОП) е изпратена информация за удължаване на срока за
получаване на оферти с номер в Регистъра на обществени поръчки - ID 9069647, като е
определен нов срок за получаване на оферти - до 31.10.2017 г., 17.30 часа.
В 15.00 часа на 01.11.2017 г. председателят на комисията откри публичното заседание
след като получи от служител в дирекция „Деловодство и административно обслужване” два
броя оферти, описани по-горе и предадени по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха представители на участника „БГ Уеб Софт“
ЕООД, посочени в „Списък на лицата, присъстващи на заседанието за отварянето на
офертите“.
Офертите са 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.
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Всички членове на комисията попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл.
103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви
ценовите предложения на участниците, както следва:
I. Оферта на Стоун Компютърс АД:
1.
Цена за обучение:
1.1. Цена за обучение на 1 лице – 100 лева без вкл. ДДС;
1.2. Цена за ръководствата, съгласно Техническата спецификация на Възложителя
към обществената поръчка: 1000 лв. без вкл. ДДС.
2. Цена за изграждане, внедряване и пускане в експлоатация на автоматизирана
информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) №
600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 относно пазарите на
финансови инструменти и за изменение на Регламент № 648/2012 (включващи
дейност от 1 до 5 и от 7 до 10, описани в т. 3.2 Обхват на проекта, раздел „Цели,
обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта“ на Техническата
спецификация на Възложителя към обществената поръчка - 59000 лева без ДДС.
Описаните в списъка документи са представени в офертата на участника.
Комисията предложи на представителите на участника БГ Уеб Софт ЕООД да
разпишат техническото предложение към офертата и след техния отказ, продължи с отваряне
и разглеждане на втората оферта.
II.
1.
1.1.
1.2.

Оферта на БГ Уеб Софт ЕООД:
Цена за обучение:
Цена за обучение на 1 лице – 100 лева без вкл. ДДС;
Цена за ръководствата, съгласно Техническата спецификация на Възложителя
към обществената поръчка: 3000 лв. без вкл. ДДС.
2. Цена за изграждане, внедряване и пускане в експлоатация на автоматизирана
информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) №
600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 относно пазарите на
финансови инструменти и за изменение на Регламент № 648/2012 (включващи
дейност от 1 до 5 и от 7 до 10, описани в т. 3.2 Обхват на проекта, раздел „Цели,
обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта“ на Техническата
спецификация на Възложителя към обществената поръчка - 63000 лева без ДДС.

Описаните в списъка документи са представени в офертата на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията и представителите на
участника напуснаха заседанието.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в офертите, като
провери съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в обявата. След
извършена справка в Търговския регистър комисията установи, че участниците не са свързани
лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП.
В офертата на Стоун Компютърс АД са представени следните документи:
1.
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
2.
Оферта;
3.
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
4.
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
5.
Документ/и за изпълнение на критериите за подбор по т. 16.1;
6.
Документ/и за изпълнение на критериите за подбор по т. 16.2;
7.
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите;
8.
Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици от
участник/подизпълнител;

2

9.
10.

Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;
Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо съгласие с клаузите на
проекта на договор, срок на валидност на офертата и деклариране, че са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд;
11. Ценово предложение.
След разглеждане на представените в офертата документи, комисията констатира, че
офертата на участника съдържа всички изискуеми документите, посочени в обявата.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото и ценовото му
предложение.
Комисията реши да продължи своята работа на следващо заседание.
Председател:
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

Членове:
1.
2.
3.
4.

/П/
/П/
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД /П/
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД /П/
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД
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