МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването на офертите се извършва по критерий „Икономически най-изгодна
оферта”, при следните методика и показатели:
Критерий за оценка на офертите – „икономически най–изгодна оферта“ и ще се
извърши в съотношение: техническа оценка – 80% и финансова оценка – 20% по следната
формула:
КОф=0,8*Т + 0,2*Ц, приложима към всеки участник, където:
Коф – оценка на офертата
Т - техническа оценка
Ц–финансова оценка
1. Техническа оценка
Техническото предложение за всеки участник ще бъде оценявано съгласно следващата
таблица.
Разбиране на предмета на поръчката

До 20т.

Участникът е направил задълбочен анализ поръчката, представил е
своето виждане за изпълнението й, с оглед демонстриране разбиране на
същността на заложените изисквания и нормативната база, дефинирал е
целите и очакваните ползи от изпълнението на поръчката.

До 10 т.

Участникът е представил обяснение на рисковете и допусканията, които
биха могли да окажат влияние върху изпълнението на договора, като ясно
и изчерпателно е посочил рисковете при осъществяване на предмета,
предложил е адекватни методи и механизми за предотвратяване и
преодоляване на рисковете и евентуални проблеми, които могат да
възникнат в хода на изпълнението и да го затруднят.

До 10т.

Организация на работа, подход и методология

До 60т.

Участникът детайлно е описал предлагания подход за работа за
осъществяване на консултантските услуги при изпълнение на договора
(инструменти, методи и дейности), процеса на управление на
изпълнението и вътрешният контрол, който Изпълнителя ще упражнява;

До10т.

Участникът ясно е описал основните принципи, които ще следва при
изпълнение на поръчката;

До 10т.

Участникът ясно и подробно е описвал вижданията си за изпълнението на
всяка една от задачите включени в предмета на обществената поръчка;

До 10т.
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Предложените от участника методи и похвати на изпълнение ясно
демонстрират прилагане на добри практики при подготовка на проекти;

До 10т.

Участникът подробно е дефинирал отделните групи дейности и посочил
как ще обезпечи изпълнението им от страна на човешки ресурси, както и
материално-техническа и времева осигуреност;

До 10т.

Участникът е представил организационна структура, разпределението на
дейностите в рамките на екипа, подчинеността, отговорните длъжностни
лица и техните отговорности; предложил е професионална система за
едновременно осъществяване на комуникация, координация и
наблюдение на изпълнението на проекта и създаване на единна база
данни за проекта;

До 10т.

Предложена индикативна програма за управление на ангажимента

До 20т.

Участникът е представил ясна и подробна индикативна програма за
управление на ангажимента във времето.

До 10т.

Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени
дейности и ключовите експерти.

До 10т.

Обща оценка

100т.

Точките по този показател ще се бъдат присъждани по следния начин:
оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий,
изискванията на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални
практики, процедури и ръководства за подготовка на проекти и са съобразени с
предмета на поръчката. Освен това такова предложение е разработено по начин, от който
е видно, че Участникът предлага ниво на изпълнение на предмета на поръчката над
минимално изисканото чрез техническата спецификация и съдържа преимущества пред
останалите предложения;
оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията
на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики,
процедури и ръководства за подготовка на проекти и са съобразени с предмета на
поръчката, но съдържат несъществени непълноти. Това са тези предложения, които са
разработени в пълно съответствие с изискванията, посочени в спецификацията,
действащото законодателство и процедури и ръководства за подготовка на проекти, но
съдържат незначителни/несъществени непълноти;
* Несъществени/Незначителни са тези непълноти в техническото предложение,
които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в
описанието, липса на детайлна информация и други подобни.
* Съществени/Значителни са тези непълноти в техническото предложение, които
го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и
техническата спецификация или на действащото законодателство, на
съществуващите стандарти и технически изисквания. При установени съществени
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непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде
предложена за отстраняване.
оценка 1 точка – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията
на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики,
процедури и ръководства за подготовка на проекти и са съобразени с предмета на
поръчката, но не са достатъчно конкретни и липсват преимущества спрямо останалите
предложения или не са подробни, предвид разписаните в документацията изисквания за
начина на структуриране и съдържание на техническото предложение или в тези
предложения са установени части от офертата, насочени за други договори, които не са
предмет на тази обществена поръчка или предложенията са общи и могат да се отнесат
към управление на други проекти;
оценка 0 точки – за предложения, които не отговарят на техническата спецификация и
методиката за оценка и предмета на поръчката или в които липсва обособена и описана
съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе подпоказатели.
Участник, получил 0 точки като оценка по част от офертата, отговаряща на
съставна част от посочените по-горе подпоказатели, следва да бъде предложен за
отстраняване на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И
ТОЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОЦЕНКИТЕ:
Всеки участник следва да представи техническото си предложение, съгласно
образеца на Техническо предложение от документацията.
В тази част, която подлежи на оценка съгласно Методиката за определяне на
комплексната оценка на офертите от документацията, всеки участник следва да разпише
подробно описание на начина, по който възнамерява да извърши поръчката.
Съгласно изискванията на Възложителя тази част от офертата следва да бъде
разделена на:
- Разбиране на предмета на поръчката
- Организация на работа, подход и методология
- Предложена индикативна програма за управление на ангажимента;
Изискванията на Възложителя при разработването на техническото предложение,
както и точни указания за определянето на оценките като се има предвид скалата от
0 до 10 точки, са посочени по-долу:
1. Разбиране на предмета на поръчката
В тази част участникът следва да:
! направи пълен и задълбочен анализ поръчката, да представи своето виждане за
изпълнението й, с оглед демонстриране разбиране на същността на заложените
от Възложителя изисквания;
! направи пълен и задълбочен анализ на приложимата нормативна рамка, да
анализира всички значими нормативни изисквания и да демонстрира по какъв
начин нормативните изисквания ще се инкорпорират в предложената методика
за изпълнение на поръчката;
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! дефинира ясно и конкретно целите и очакваните ползи от изпълнението на
поръчката;
! представи обяснение на идентифицираните рискове и предпоставки
(допускания), оказващи влияние върху изпълнението на договора – всеки
участник следва да разпише подробно предпоставките и рисковете, които могат
да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и да предложи
адекватни контролни механизми за управление на посочените рискове и
мерки/начини за намаляване на вероятността от тяхното настъпване или
минимизирането им.
Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора,
но не се ограничават само до изброените, според Възложителя са:
Предпоставки за успешното изпълнение на договора за управление:
! Всички страни, свързани с изпълнението на проекта ще си сътрудничат за
гладкото и своевременно изпълнение на дейностите;
! Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и
Изпълнителя;
! Осигуряване на адекватна подкрепа от страна съответните заинтересовани
страни/лица;
! Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на
предвидените дейности;
! Компетентни, опитни и квалифицирани специалисти на Изпълнителя.
Рискове за успешното изпълнение на договора за управление:
! Забавяне или липса на финансиране;
! Промяна на законодателната рамка в някой от секторите, засегнати от проекта
по време на изпълнение на дейностите по проекта;
! Липса на финансиране или забавяне на изплащане на дължимите средства по
договор;
! Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя по
договор;
! Недостатъчна информация относно предвидените дейности;
! Недостатъчно съдействие от останалите избрани изпълнители по проекта.
2. Организация на работа, подход и методология
В тази част участникът следва да:
! опише детайлно предлагания подход за работа за осъществяване на
консултантските услуги при изпълнение на договора (инструменти, методи и
дейности), процеса на управление на изпълнението и вътрешният контрол,
който Изпълнителя ще упражнява;
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! опише ясно основните принципи, които ще следва при изпълнение на
поръчката;
! опише ясно и подробно вижданията си за изпълнението на всяка една от
задачите включени в предмета на обществената поръчка;
! опише методи и похвати на изпълнение, които ясно да демонстрират прилагане
на добри практики при подготовка на проекти;
! подробно да дефинира отделните групи дейности и посочи как ще обезпечи
изпълнението им от страна на човешки ресурси, както и материалнотехническата и времева осигуреност;
! представи организационна структура, разпределение на дейностите в рамките
на екипа, подчинеността, отговорните длъжностни лица и техните
отговорности;
! предложи професионална система за едновременно осъществяване на
комуникация, координация и наблюдение на изпълнението на проекта и
създаване на единна база данни за проекта.
3. Предложена индикативна програма за управление на ангажимента
В тази част Участникът следва да:
! представи ясна и подробна индикативна програма за управление на
ангажимента във времето, като демонстрира недвусмислено връзката между
отделните предвидени дейности и ключовите експерти.
Всички посочени по-горе части на офертата трябва да бъдат добре
обосновани!
Членовете на комисията извършват оценяването по горепосочената методика за
всяка една от обособените позиции, като оценките по всеки показател се определят чрез
консенсус от членовете на комисията. Ако не може да се постигне консенсус за оценката
по някой показател, всеки от членовете (респ. експертите в съответната област) от състава
на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния
показател и всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща
средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.
2.

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – Ц
Оценката на показателя Ц се определя по формулата:

Ц = Ц мин. х 100,
Цn
където:
Цmin - минималната цена в лева на проект предложена от участник
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Цn–цената в лв., предложена от текущо оценявания участник
Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:
при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема
словесното изражение на сумата;
когато общата цена не съответства на произведението от единичните цени и
количеството, за вярна се приема единичната цена.
3. ОБЩА ОЦЕНКА
Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и
финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 80/20. Оценката на
офертата на оценявания участник е с максимална стойност 100 точки.
КОф – общата оценка на офертата, се изчислява по следния начин:
КОф=0,8*Т + 0,2*Ц, отделно за всеки участник.
Общата оценка на всяко едно предложение се изчислява поотделно от членовете на
комисията и председателят на комисията попълва в таблица за окончателната обща оценка
на всички участници.
Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на общата оценка (КОф)
за всяко подадено предложение.
За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при
прилагане на съответната формула, се закръгляват към третия знак след десетичната
запетая.
4. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки
участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.
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. В случай, че
офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий
за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020г.“, с включени две обособени позиции:Обособена позиция №1: Оказване на съдействие на Водещия
партньор – Община Търну Мъгуреле, Румъния за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение „I-TeN: Подобрени
третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, в по-добра връзка с TEN-T инфраструктура" („ITeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele – Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN-T
infrastructure“). Обособена позиция №2: „Изготвяне и окомплектоване на проектно предложение “Мостовете на времето:
Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну
Мъгуреле“ (“The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border
Cultural Heritage”)

