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

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН

ПРОТОКОЛ №3
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 09.11.2017 г. в 10.00 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 документите в офертата на
участника БГ Уеб Софт ЕООД, като провери съответствието им с изискванията на
възложителя, посочени в обявата.
В офертата на БГ Уеб Софт ЕООД са представени следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Оферта;
3. Декларация за липса на свързаност;
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
6. Документ/и за изпълнение на критериите за подбор по т. 16.1 – списък на
изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката;
7. Документ/и за изпълнение на критериите за подбор по т. 16.2 – списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката;
8. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите;
9. 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;
10. 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 - образец;
11. Ценово предложение.
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След разглеждане на представените в офертата документи, комисията констатира, че
участникът е представил изисканите в документацията декларации и документи, като същите
са съобразени с условията на възложителя.
Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото и ценовото му
предложение.
При преглед на представеното предложение за изпълнение на поръчката комисията
установи, че отговаря на поставените от възложителя изисквания в техническата
спецификация и документацията на обществената поръчка. Представено е съгласие с клаузите
на проекта на договор, посочен е срок на валидност на офертата и е декларирано, че са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд. Описани са дейностите, които ще се извършват, представен е
график на изпълнение и конкретни срокове за изпълнение на всяка дейност и поддейност, като
общата им продължителност не надвишава 60 дни, посочен е екипът и ролята на всеки при
изпълнение на конкретните дейности, разписано е методологията, която ще се използва,
подходът за управление на рисковете, идентифицирани са рисковете с оценка на вероятност,
въздействие и мерки за реакция. Участникът е предложил гаранционна поддръжка на
работоспособността на системата 24 месеца, като е посочил единна точка за достъп за
приемане на телефонни и електронни съобщения. Посочено е, че минималният обхват на
поддръжката включва:
 Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното
функциониране на системите и модулите;
 Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани
или разработени в обхвата на проекта;
 Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя
конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи),
използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната
инфраструктура на мястото на инсталация;
 Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и
коригирането им в следствие на грешки в системата;
 Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори
на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
 Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при
установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в
случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на
гаранционната поддръжка.
 SLA за осигуряване на гаранционната поддръжка е както следва:

Време за реакция при регистриран проблем – 1 ч. в интервала 09.00 – 17.30 ч.
Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията на
Възложителя.
Комисията продължи работа с разглеждане на ценовото предложение. Участникът е
посочил цена за обучение на едно лице, цена за ръководства, цена за изграждане, внедряване и
пускане в експлоатация на информационната система. Цената не надвишава обявената от
възложителя цена. Представена е в лева без включен ДДС. Ценовото предложение отговаря на
изискванията на възложителя.
С оглед на гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне участника
до оценка и класиране.
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна
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оферта въз основа на критерий за възлагане – най-ниска цена. Като единствен допуснат до
оценяване участник, комисията класира на първо място БГ Уеб Софт ЕООД, оферта с вх. №
002/25.10.2017 г.
Въз основа на класирането комисията предлага на възложителя да бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник – БГ Уеб Софт
ЕООД.
Комисията приключи своята работа, след което настоящият протокол, заедно с цялата
документация на поръчката се предава на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4
от ППЗОП.
Председател:
Заличено обст. на осн. чл. 23 във вр. чл. 2 от ЗЗЛД

/П/

Членове:
1.
2.
3.
4.

/П/
/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
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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