РАЗДЕЛ VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Настоящата методика съдържа указания за извършване на оценка по всеки
показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за
относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на
икономически най-изгодната оферта.
Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка
оферти, без да я променя.
За „икономически най-изгодна“ се определя тази Оферта, която има найвисока Комплексна оценка (КО).
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.
Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните
два показателя:
1. Показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ (ТП) с максимална
стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 60 %, представляваща оценка на
предложението за изпълнение на поръчката от Участниците.
2. Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и
относителна тежест 40%, представляваща оценка на Финансовото предложение
на Участниците.
Офертите се оценяват по всеки един от подпоказателите
поотделно. Офертите се оценяват в следната последователност:
1. Определяне на оценка по Показател ТП на съответната оценяема оферта;
2. Определяне на Показател ПЦ на съответната, оценяема оферта;
3. Определяне на Комплексна оценка КО на съответната, оценяема оферта.
!!! При оценка на всеки един от подпоказателите Комисията изчислява точките
с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани
подпоказатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат
до втория знак след десетичната запетая.
Методика за определяне на оценката по показател Предложение за изпълнение на
поръчката (ТП) е с тежест 60% в комплексната оценка на офертите, като същата се
извършва по данните, представени от участника в „Предложение за изпълнение на
поръчката”. Максималната стойност, която даден участник може да получи е 100 точки.
Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в
случаите, в които не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката,
посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от
ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за минимално съдържание на предложението за
изпълнение на поръчката. Минимално съдържание на Предложението за изпълнение на
поръчката: Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което
отговаря на техническите спецификации.
В случай, че предложението на участника отговаря на минималното съдържание,
посочено в техническите спецификации, съответният участник ще получи 10 т.
Надграждащи показатели: Участник, чието предложение отговаря на минималното
съдържание ще получи допълнителни точки при следните условия:

ТП

ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
До 90 точки
ПОРЪЧКАТА“
За изготвеното предложение от участника е в сила всяко едно от 90 точки
следните обстоятелства:
1. Участникът е представил описание на всички дейности, които
следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и
взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде
изготвена по всяка дейност.
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си,
показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна дейност и/или етап (когато е приложимо), като за всеки
експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му
профил.
3. Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност,
които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната
услуга.
4. Предложени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти,
начини за взаимодействие както между експертите, както и с
Възложителя.
За изготвеното предложение от участника са в сила три от 60 точки
следните обстоятелства:
1. Участникът е представил описание на всички дейности, които
следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и
взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде
изготвена по всяка дейност.
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си,
показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна дейност и/или етап (когато е приложимо), като за всеки
експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му
профил.
3. Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност,
които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната
услуга.
4. Предложени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти,
начини за взаимодействие както между експертите, както и с
Възложителя.
За изготвеното предложение от участника са в сила две от 30
следните обстоятелства:
точки
1. Участникът е представил описание на всички дейности, които
следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и
взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде
изготвена по всяка дейност.
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си,
показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна дейност и/или етап (когато е приложимо), като за всеки
експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му
профил.
3. Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност,

които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната
услуга.
4. Предложени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти,
начини за взаимодействие както между експертите, както и с
Възложителя.
За изготвеното предложение от участника е в сила едно от 10 точки
следните обстоятелства:
1. Участникът е представил описание на всички дейности, които
следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и
взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде
изготвена по всяка дейност.
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си,
показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна дейност и/или етап (когато е приложимо), като за всеки
експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му
профил.
3. Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност,
които са конкретни и относими към изпълнението на конкретната
услуга.
4. Предложени са мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти,
начини за взаимодействие както между експертите, както и с
Възложителя.
Определяне на оценката по показател „Предлагана цена“ (ПЦ)
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за
участие в процедурата.
Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:
Оценката по Показател ПЦ:
ПЦmin
ПЦ = ------------- x 40 = .......бр. точки
ПЦn
където:
ПЦmin – минималната предложена цена без ДДС сред всички допуснати до
оценка оферти, съгласно ценовото предложение
ПЦn – цената без ДДС предложена в оценяваната оферта, съгласно ценовото
предложение
ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
4.Определяне на Комплексната оценка (КО)
Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по
показатели ТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в
комплексната оценка.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = ТП х 60% + ПЦ х 40% = ....... бр. точки
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка
съгласно съответната гореописана методика за оценка на офертите.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
(1) по-ниска предложена цена;
(2) по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по
посочения начин.

