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Приложение № 2
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.
НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ
ВАЖНО: НАСТОЯЩАТА МЕТОДИКА СЕ ПРИЛАГА ПООТДЕЛНО ЗА
ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ ПРЕДМЕТА НА ПОКАНАТА.
Услугата по настоящата покана се възлага въз основа на „икономически
най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз
основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“,
съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за
всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в
Методиката за оценка показатели.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА:
К1 – Техническо предложение - Организация за изпълнение на услугите – с
максимално възможен брой точки - 60 точки, относителна тежест 60% при определяне
на комплексната оценка;
К2 - Предлагана цена - с максимално възможен брой точки - 40 точки, относителна
тежест 40% при определяне на комплексната оценка;
На оценка подлежи всяко техническо предложение за изпълнение на услугата на
допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.
Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в
случаите, в които е налице поне едно от следните условия:
 Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на
изискванията на възложителя, посочени в поканата, на техническата
спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и
стандарти или не е съобразено с предмета на поканата, включително когато
липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;
 Налице е несъответствие / несъгласуваност между елементи на отделните раздели
/ части / компоненти на техническото предложение;
 Участникът не отговаря на изискванията за подбор и/или лично състояние,
съобразно изискванията на възложителя;
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:
I. К1 - Организация за изпълнение на услугите - в техническото си предложение
участникът трябва да представи организацията си за изпълнение на предмета на
настоящата покана. Оценката на техническото предложение се извършва по точковата
система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е
съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложени в поканата
за представяне на оферти и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.
„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации
и на изискванията за изпълнение на услугата или е подадена от участник, който не
отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените
в условията на поканата основания за отстраняване.
Първо, Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално
поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и
дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните
изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. След проверката за
съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане, Техническо
предложение за изпълнение на услугите ще бъде оценявано по качествени критерии - а
именно мотивираното наличие (не просто формално включване) на определени от
възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение,
гарантиращо просто постигането на заложените резултати.
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените
изисквания, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност,
само гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация
постигане на резултати, ще бъде оценено с минималния брой точки по скалата по-долу.
В случай, че спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените подолу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи съответната оценка
съгласно таблицата по-долу.
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Показател К1 - Организация за изпълнение на услугите
Предложената от участника организация на изпълнението на
услугите, предмет на поканата, осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на всички
дейности, включени в услугата, предмет на поканата, съгласно
Техническата спецификация.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип за всички дейности, включени в услугата, предмет на
поканата, посочил е как се разпределят основните отговорности и
дейностите между тях,
- участникът е предвидил начини за осъществяване на
комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и е
посочил организационните аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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Максимален
брой точки - 60

20
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Предложената от участника организация на изпълнението на
услугите, предмет на поканата, осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на всички
дейности, включени в услугата, предмет на поканата, съгласно
Техническата спецификация.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип за всички дейности, включени в услугата, предмет на
поканата, посочил е как се разпределят основните отговорности и
дейностите между тях,
- участникът е предвидил начини за осъществяване на
комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и е
посочил организационните аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие,
че е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени
конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени
организационните и субординационни отношения между екипа за
изпълнение.
2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки
ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на
изпълнителя/ите съобразно спецификата;
3. Представена е вътрешна организация като последователност от
конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват
вътрешния контрол на участника при изпълнението на услугите,
който да гарантира качественото и навременно изпълнение на
услугите.
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Предложената от участника организация на изпълнението на
услугите, предмет на поканата, осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на всички
дейности, включени в услугата, предмет на поканата, съгласно
Техническата спецификация.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип за всички дейности, включени в услугата, предмет на
поканата, посочил е как се разпределят основните отговорности и
дейностите между тях,
- участникът е предвидил начини за осъществяване на
комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и е
посочил организационните аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие,
че са налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени
конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени
организационните и субординационни отношения между екипа на
изпълнителя.
2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки
ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на
изпълнителя/ите съобразно спецификата;
3. Представена е вътрешна организация като последователност от
конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват
вътрешния контрол на участника при изпълнението на услугите,
който да гарантира качественото и навременно изпълнение на
услугите.
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Предложената от участника организация на изпълнението на
услугите, предмет на поканата, осигурява изпълнението на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на всички
дейности, включени в услугата, предмет на поканата, съгласно
Техническата спецификация.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип за всички дейности, включени в услугата, предмет на
поканата, посочил е как се разпределят основните отговорности и
дейностите между тях,
- участникът е предвидил начини за осъществяване на
комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и е
посочил организационните аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие,
че са налични и трите обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени
конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени
организационните и субординационни линии между служителите на
изпълнителя;
2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки
ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите
съобразно спецификата;
3. Представена е вътрешна организация като последователност от
конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват
вътрешния контрол на участника при изпълнението на услугите,
който да гарантира качественото и навременно изпълнение на
услугите.
В случай, че оферта на участник не отговаря на минималните изисквания, за които се
присъждат 20 точки, участникът ще бъде отстранен.
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II. К2 - Предлагана цена – оценката по показателя се изчислява след прилагане на
следната формула:
К2 = (Цена мин. / Цена участ.)*40,
където,
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ, е цената, предложена от оценявания участник съгласно ценовото му
предложение.
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО=К1 + К2
КО има максимална стойност 100 точки.
На първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна
оценка.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------

