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ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ
НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, които участникът
може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)

Максимално
възможен бр. точки

1. Срок за изготвяне на работния проект - П1
2. Подход и стратегия – П2
3. Предлагана цена – П3

20
30
50

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 + П2 + П3
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите
предложения за изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява
дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие и техническите спецификации. Комисията предлага за
отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
І. Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ” – П1
Оценява се предложения от участника срок за изготвяне на инвестиционния работен
проект в календарни дни. Максимален брой точки по показателя – 20 точки. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (П1min / П2i) х 20 = .......... (брой точки)
Където П1i е предложения срок за изготвяне на работния проект, съгласно
Техническото предложение на съответния участник.
Където П1min е минималния предложен срок за изготвяне на работния проект,
съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.
Срокът за изготвяне на инвестиционния работен проект, представлява
предложения от участника срок за изготвяне, посочен в календарни дни, включващ
времето от датата следваща датата на получаване на Възлагателно писмо придружено
с цялата необходима информация и документи необходими за изпълнение на дейността
от Изпълнителя, до окончателното изпълнение на дейността от Изпълнителя и
предаване на извършеното на Възложителя с приемо-предавателен протокол.
Срокът за изготвяне на инвестиционния работен проект не може да бъде по-дълъг
от 60 календарни дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционен
работен проект по-дълъг от определения максимален срок от 60 календарни дни, ще бъде
отстранен от участие.
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II. Показател „ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ ” – П2
С предложената работна програма се оценява качеството на предложените подход
и стратегия за изпълнение на поръчката и се дава възможност да бъдат сравнени и
оценени обективно техническите предложения на участниците.
Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по
начина, посочен по-долу и чрез експертна оценка на основание чл.28а, ал.3, буква „б” от
ЗОП. Предложението трябва задължително да e съобразено с Техническите
спецификации, настоящата методика за оценка на офертите и условията на поръчката.
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията
проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя. На този етап от
участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на
изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта. Офертите
на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на
анализ и се оценяват по следните критерии:
Показател „ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ” (П1)
Брой
Начин за определяне на оценката
точки
Присъждат се на участник, в чието предложение се съдържа всяко едно 5
от следните обстоятелства:
- Предложената работна програма във всичките си компоненти отговаря
на техническите спецификации, на условията на поръчката, на нормативната база
и на спецификата на конкретната обществена поръчка.
- Налице е пълно съответствие между предложения график за изпълнение
на дейностите по поръчката и предложената работна програма.
Присъждат се на участник, в чието предложение са налице всяко едно 15
от следните обстоятелства:
От изложението на участника е видно задълбочено разбиране* във
всяко едно от следните направления:
- Предложените от участника подход и стратегия показват задълбочено
разбиране на необходимостта, структурата и последователността на всички
предложени от него дейности по изпълнението на договора.
- Задълбоченото разбиране на необходимостта, структурата и
последователността на всички дейности по изпълнението на договора намира
отражение и в графика за изпълнение на дейностите по поръчката.
- Предложените от участника мерки за качеството показват задълбочено
разбиране за качественото изпълнение на поставените цели и задачи.
*задълбочено разбиране – за целите на настоящата методика под
задълбочено разбиране следва да се разбира изложение, което недвусмислено
посочва конкретния елемент от техническото предложение, по който самият да
бъде индивидуализиран сред останалите такива. Освен недвусмисленото
посочване на обстоятелството, участникът не се ограничава единствено до
неговото просто отразяване, а са добавени и допълнителни поясняващи
текстове, за които е видна необходимостта от наличието им и точното им
предназначение и даващи индиция за експертите оценяващи направеното
предложение за разбирането за:
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- визия за съвкупността от посочените дейности, експерти, тяхното
разпределение, техническо съоръжаване и мерки за повишаване на качеството
като за единна интегрирана съвкупност, водеща до качествено изпълнение на
целите, дефинирани в настоящата поръчка;
- индиция за познаване на методите и механизмите водещи до качество на
крайния продукт;
- липса на обстоятелства от изложеното техническо предложение,
водещи до възможност за компрометиране на изпълнението на поръчката.
Присъждат се на участник, за който са налице предпоставки за 30
присъждане на точки по предходния раздел, като допълнително са налице и
всяко едно от следните обстоятелства:
Налице са допълнителни, посочени от участника мерки, свързани с:
- предложената експертна обезпеченост на участника, гарантиращи тази
обезпеченост, включително разпределението на експертите по конкретни
дейности, взаимозаменяемост и/или други мерки.
- предложената техническата обезпеченост на участника, гарантиращи
тази обезпеченост, включително разпределението на техническите средства по
конкретни дейности и/или други мерки.
- експертната организационна структура, както и с вътрешната
комуникация и комуникацията между изпълнител и възложител, гарантиращи
конкретни ползи за възложителя;
- възможност за реализиране на бъдещи ползи за възложителя
предоставящи допълнително качество за възложителя в рамките на изпълнение на
настоящата обществена поръчки, съгласно Техническите спецификации;
III. Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” – П3
До оценка по показател Предлагана цена (П3) се допускат само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът
предложил най–ниска обща цена за изпълнение на поръчката (цена за проектиране + цена
за упражняване на авторски надзор), получава максимален брой точки по показателя – 50
точки.
П3 = (П3min / П3i) х 50 = .......... (брой точки)
Където П3i е предложената обща цена за изпълнение на поръчката (цена за
проектиране + цена за упражняване на авторски надзор) в лева без ДДС, съгласно
Ценовото предложение на съответния участник.
Където П3min е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката
(цена за проектиране + цена за упражняване на авторски надзор) в лева без ДДС, съгласно
Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.
Оценките по показателя Предлагана цена (П3) се представят в числово изражение с
точност до втория знак след десетичната запетая.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка по формулата: КО = П1 + П2 + П3. Останалите участници се класират
в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.
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В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
При условие, че не може да се определи по този начин „икономически най-изгодна
оферта“, на основание чл. 71, ал. 5 от ЗОП комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
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