МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Наименование и адрес на Възложителя: Фондация „Образователно сътрудничество“гр. София,
ул.Добуджа 1, ет.3, ел.поща teachersinaction@abv.bg
Процедура: „Логистично организиране на общо 86 двудневни обучения за 204 педагогически
специалисти по проект „Учители в действие”, дог.№ BG05M2OP001-3.017-006
по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове, съгласно разпределение и график, определен от бенефициента на проекта„
Във връзка с горната процедура за определяне на изпълнител, на основание чл.3, ал.2, т.3, ал.6 и
ал.7 от Постановление № 160/01.07.2016г.за определяне правилата за разглеждане и оценяване на
офертите и сключването на договори в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни
и инвестиционни фондове, се определят:
a. критерия за оценка на офертите в процедурата;
b. показателите, включени в критерия за оценка, относителната тежест на всички
показатели,
c. методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки
показател, които се прилагат при оценяване на офертите в процедурата.
Разглеждането и оценката на офертите в процедурата за избор на изпълнител се извършва от
нечетен брой оценители, определени от Възложителя със заповед.
Преди да пристъпи към оценяване на офертите, оценителите проверяват дали офертите на
кандидатите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за
участие. Оценителите предлагат за отстраняване от процедурата кандидат, който е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Класирането на офертите се извършва на база получена „Комплексна оценка” (КО) съобразно
посочените по-долу показатели.
Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

II.Критерий за оценка на офертите:
На основание чл.2, ал.2, т.3 от ПМС № 160/01.07.2016г. критерият за оценка на икономически
най-изгодната оферта е: Оптимално съотношение качество/цена,

III. Показатели, включени в критерия за оценка и относителната им тежест:
1.Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест в
комплексната оценка са:
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Показател - П
(наименование)
1

Максимално
възможен
брой точки

2

3

50% (0,50)

100

УсП

10 % (0,10)

100

Сот

40 % (0,40)

100

ПЦ

1.Условия за изпълнение на поръчката
– П1

Символно
обозначение
(точките по
показателя)
4

Относително
тегло

2. Срок за отстраняване на пропуски
или

нередности

при изпълнение на

поръчката – П2
3.Предложена цена – П3

2.Последователност при оценка на постъпилите оферти:
Оценителите първо оценяват техническото предложение на участника, по което се поставя
оценка по показатели П1 и П2. След оценяване на техническото предложение и поставяне на
оценка по показатели П1 и П2 се оценява предлаганата цена- показател П3.

3. Начин за определяне на оценката по всеки показател:
3.1 Определяне на оценка по
показател
П1: Условия за изпълнение на
поръчката – максимален брой точки 100 точки и относителна тежест в комплексната оценка
0,50.
Оценката по този показател се извършва по следната методика:
Оценка на техническото предложение
Отлични условия за провеждане на всяко едно от обучениятамаксимален брой точки 100:
Настаняване:
 Места за настаняване с три и повече звезди
 Самостоятелно настаняване на всяко лице в отделна стая;
 Отдалеченост на не повече от 70 км от мястото, в което се намира училищетопартньор
Хранене
 Закуска на блок маса
 Обяд и вечеря с минимум тристепенно меню с включени месо, риба, деликатеси,
плодове и зеленчуци, минерална вода.
 Кафе паузи, включващи кафе, мляко, чай, минерална вода, безалкохолни напитки и
дребни сладки/ соленки.
Зали за провеждане на обученията и презентационна техника

Максимален брой
точки 100
25

25

25
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Просторна зала минимум 60 квадрата
Наличие на естествено осветление и отваряеми прозорци
Обзавеждане за провеждане на обученията - маси и столове, които лесно се
местят
 Осигуряване на презентационна техника, която включва минимум - преносим
компютър, презентационен екран, мултимедия, флипчарт, озвучителна система
и безжични микрофони
Транспорт
Транспортът ще се осъществи с климатизирано превозно средство, което ще осигурява
високо ниво на комфорт при пътуване със следните характериситики:
 отговаря на екологична норма (Евростандарт) минимум Евро IV
 да има отопление и охлаждане, независимо от двигателя, с автоматично регулиране
на температурата, функциониращо и при спряно превозно средство;
 да е оборудвано със сенници /щори или странични пердета;
 възраст на използваното за изпълнението превозно средство: дата на първоначална
регистрация не по-рано от 01.01.2007
 наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост с достъп отвън

Оценка на техническото предложение
Добри условия за провеждане на всяко едно от обученията, максимален
брой точки 60.

25

Максимален брой
точки-60
15

Настаняване:
Места за настаняване с две звезди
 Настаняване на максимум 2 лица в стая с две отделни легла;
 Отдалеченост на не повече от 80 км от мястото, в което се намира училищетопартньор
Хранене
 Закуска по избор между 2 варианта
 Обяд и вечеря с минимум двустепенно меню с включени месо, плодове и зеленчуци,
минерална вода.
 Кафе паузи, включващи кафе, мляко чай, минерална вода, безалкохолни напитки

Зали за провеждане на обученията и презентационна техника
 Зала между 50 и 35 квадрата
 Наличие на естествено осветление в залата
 Наличие на обзавеждане за провеждане на обученията – столове с поставка за
писане
 Осигуряване на презентационна техника, която включва минумум - преносим
компютър, презентационен екран, флипчарт, мултимедия.
Транспорт
Транспортът ще се осъществи с климатизирано превозно средство, което осигурява
добро ниво на комфорт при пътуване със следните характериситики:
 да има възможност за отопление и охлаждане
 наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост

Оценка на техническото предложение
Задоволителни условия за провеждане на всяко едно от обученията,
максимален брой точки 20.

15

15

15

Максимален брой
точки -20
5
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Настаняване:
Места за настаняване с една звезда
 Настаняване на максимум 3 лица в стая с две отделни легла;
 Отдалеченост на не повече от 90 км от мястото, в което се намира училищетопартньор
Хранене
 Фиксирана закуска
 Обяд и вечеря с минимум двустепенно меню
 Кафе паузи включващи кафе, чай, минерална вода

5

Зали за провеждане на обученията и презентационна техника
 Зала между 35 и 25 квадрата без естествено осветление
 Наличие на обзавеждане с обикновени столове
 Наличие на презентационна техника, която включва минимум преносим
компютър и мултимедия.

5

Транспорт
Транспортът ще се осъществи с траспортно средство, който осигурява задоволително
ниво на комфорт при пътуване със следните характериситики:
 да има отопление
 наличие на багажно отделение

5

Важно: Оферта на участник, която не може да покрие минималните изисквания, посочени в
техническите спецификации, се отстранява от по-натъшно разглеждане.
Всеки член от комисията индивидуално оценява всяка оферта по посочената скала , като вписва в
индивидуален лист за оценка поставените от него точки при оценяване на всяка оферта.
Крайната оценка на всяка оферта по показател П1 се определя като средно аритметично от
поставените точки по показателя (УП) от членовете на комисията в индивидуалните листове за
оценка.
Точките по първия показател на всеки от участниците в процедурата се получават по следната
формула:
П1 = УП х Q1, където:
Q1 = 0,50 е относителната тежест на показателя.
Забележка:Крайната оценка на всяка оферта по показател П1 се определя в числово
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
3.2 Определяне на оценка по Показател П2 - Срок за отстраняване на пропуски и нередности
при изпълнение на поръчката в часове – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в
комплексната оценка 0,10.
В офертата участникът трябва да се посочи следните срокове:



Срок за отстраняване на пропуски и нередности, свързани с осигуряване на подходящи
зали и презентационна техника
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Срок за отстраняване на пропуски и нередности, свързани с осигуряване на изхранване,
съгласно изискванията на възложителя 



Срок за отстраняване на пропуски и нередности при осигуряване на транспорт съгласно
изискванията на възложителя;



Срок за отстраняване на пропуски и нередности при настаняване съгласно изискванията на
възложителя;
Важно: Оферта, в която не е посочен някой от указаните по-горе срокове за
отстраняване на пропуски и нередности, ще бъде отстранена от по-натъшно
разглеждане.

Оценката по показателя ще се изчислява на база средно аритметичната стойност от предложените
срокове на даден участник за отстраняването на пропуски и нередности по следната формула:
Максималният брой точки – 100 точки - получава офертата с предложен най-кратък
средноаритметичен срок за отстраняване на пропуски и нередности, но не по-малко от 1 час и не
повече от 10 часа. На оценка по показателя подлежат само оферти, покриващи поставените в
документацията минимални изисквания.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към предложения най-кратка
средно аритметичната стойност на предложения срок за отстраняване на пропуски и нередности
по следната формула:
Тmin
Сот = 100 х -------------,
Тn
където:
“100” – максималните точки по критерия (Сот);
Тmin – е най-кратък предложен от участник средноаритметичен срок за отстраняване на
пропуски и нередности;
Тn –средноаритметичен срок за отстраняване на пропуски и нередности, предложен от
участника;
Точките по втория показател на всеки от участниците в процедурата се получават по следната
формула:
П2 = Сот х Q2, където:
Q2 = 0,10 е относителната тежест на показателя.
Забележка: Всички получени резултати от оценката се закръглят до втория знак след
десетичната запетая.
3.3. Определяне на оценка по Показател П3 - Предложена цена – с максимален брой точки 100
и относителна тежест в комплексната оценка 0,40.
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Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложена най-ниска обща цена.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена
по следната формула:
ПЦ = (Ц min /Цn) х 100 точки
Където:
“100” – максималните точки по критерия (ПЦ);
"Ц min" - най-ниската предложена цена от участник за изпълнение на договора;
"Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора;
Точките на всеки от участниците в процедурата се получават по следната формула:
П3 = ПЦ х Q3, където:
Q3 = 0,40 е относителната тежест на показателя.
Забележка: Всички получени резултати от оценката се закръглят до втория знак след
десетичната запетая.
Важно: Оферта, в която предложената цена надвишава прогнозната стойност на процедурата за
която офертата е подадена, не се оценява и се отстранява от по-нататъшно разглеждане
икласиране.

III. Комплексна оценка на офертите (KO)
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от оценките на офертата по
трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3
Където:
• КО е комплексната оценка на офертата на оценявания на участник;
•

П1 е брой точки по показател П1 на офертата на оценявания участник;

•

П2 е брой точки по показател П2 на офертата на оценявания участник;

•

П3 е брой точки по показател П3 на офертата на оценявания участник;

Максималната комплексна цена е 100 точки.
Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0.00).
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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IV. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка,
като останалите оферти се класират в низходящ ред според получената от тях комплексна оценка.
В случай че комплексната оценка на две или повече оферти е равна, за икономически най-изгодна
се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай, че и цените на тези оферти
са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи и
по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място участници.
На класирания на първо място участник, определен за изпълнител, се изпраща покана за
сключване на договор в определен от Възложителя срок. При подписване на договора
определеният изпълнител трябва да предостави изискуемата се гаранция за изпълнение и
документите, посочени в чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 160/01.07.2016г.
Договор не се сключва с участник, спечелил процедура за избор на изпълнител, който:
1. Откаже да сключи договора. За отказ се счита и неявяването на спечелилия кандидат в
посочения от Възложителя срок.
2. При сключване на договора не предостави изискуемата се гаранция за изпълнение.
3. Не представи някой от документите по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС № 160/01.07.2016г.
Ако договор за изпълнение не се сключи с участника, спечелил процедурата за избор на
изпълнител, Възложителят може да избере следващия в класирането кандидат или да прекрати
процедурата за избор на изпълнител.
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