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

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН

ПРОТОКОЛ №2
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 02.11.2017 г. в 14.00 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 пълен и редовен състав, както следва:
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
Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото и ценовото
предложение на участника „Стоун Компютърс” АД. Установи се, че техническото задание в
офертата – „Предложение за изпълнение на поръчката“, не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя поради следното:
1. в т. ІІ от образеца на „Предложение за изпълнение на поръчката“ на „Указания и
образци“ от документацията на обществената поръчка възложителят е изискал да бъдат
разписани от участниците обстоятелствата, които се изискват по т. 5. 4 „Управление на риска“
от раздел 5 „Изисквания към изпълнение на поръчката“ на Техническата спецификация за
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. В точка 5.4.
„Управление на риска“ се изисква в техническото си предложение участниците да представят
списък с идентифицираните от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и
мерки за реакция. В предложението за изпълнение на поръчката към офертата, „Стоун
Компютърс” АД не е посочил тази информация.
2. в т. ІІІ „Срок за изпълнение на дейностите“ от образеца на „Предложение за
изпълнение на поръчката“ на „Указания и образци“ от документацията на обществената
поръчка, възложителят е изискал да бъде разписан от участниците „подробен график, в който
следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност на
поръчката“. Същите указания са дадени и в т. 3.5. „Период на изпълнение“ от раздел 3 „Цели,
обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта“ на Техническата спецификация за
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
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пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент № 648/2012. Възложителят е
изискал участниците в обществената поръчка да изготвят подробен график, в който да бъдат
посочени конкретни срокове за изпълнение на всяка дейност и поддейност от поръчката, като
графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на поръчката и да не
надвишава 60 дни от сключване на договора. Също така е посочено, че „в графика трябва да са
посочени датите на приключване на всяка една дейност, както и дати на предаване на всеки от
документите, изготвени в изпълнение на поръчката“.
Видно от представеното предложение за изпълнение на поръчката към офертата,
„Стоун Компютърс” АД не е разписало конкретните срокове за изпълнение на всяка дейност и
поддейност от поръчката, а е посочило в т. ІІІ единствено „60 дни (шестдесет дни) от
сключването на договора съгласно максимално допустимия срок на поръчката“.
Във връзка с горното, комисията предлага на възложителя да отстрани от понататъшно участие „Стоун Компютърс” АД на основание чл. 195 и чл. 107, т. 2, буква „а“ от
ЗОП поради това, че неговото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на
предварително обявените от възложителя условия.
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.

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

/П/
/П/
/П/
/П/
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