



Методика за оценка на офертите
критерий за оценка 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най–изгодната оферта. Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва методиката по-долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-много точки след осредняване на резултатите (точките) по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията.
Участникът с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването. 

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най–изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент „К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най–много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

	К = Ц х 40%  + Т х 60%, където:

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид  предлаганото от участника общо сумарно възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Ц min х 100 , където             Ц min-е най-ниската предложена цена
                      Цn                             Цn – е цената на n-тия участник

Т – Техническа оценка на участника – Показател оценяващ обяснителната записка, включваща работния план, включително методологията на участниците. 

Т- оценява се работния план и методология, представена от участника

Т =( Т1+ Т2+ Т3 Т4) * 60%, където :

Тn = Т1 +  Т2 + Т3 + Т4 

Тn е сумата от точките по отделните подпоказатели на показател Т за n-тия участник.

Т1 - e подпоказател  оценяващ организацията на изпълнението с обхват на дейностите по Раздел ІІІ от Публичната покана.

Максимална оценка 25 т. по този подпоказател получава участникът, който представи конкретна организация на изпълнението за всеки обект (дейности по Раздел ІІІ от Публичната покана), със съдържане, както следва:   
-подробно описан подход, включващ методи и техники, които ще бъдат приложени в процеса на изпълнението за всяка задача по Раздел ІІІ от Публичната покана;
- описание на съдържанието - конкретните части на проектите и документациите.

Добра оценка от 15 т. получава участникът, който не е представил конкретна организация на изпълнението, изразяваща се в подробно описани методи и техники, които ще бъдат приложени в процеса на изпълнението - за една задача/дейност по Раздел ІІІ от Публичната покана или липсва описание на съдържанието - конкретните части на един от проектите и/или на една от документациите. Описани са мерки, които ще бъдат предприети с оглед спазване на специфични изисквания на оперативната програма при изготвяне на документациите.

Слаба оценка от 5 т. получава участникът, който не е представил конкретна организация на изпълнението, изразяваща се в подробно описани методи и техники, които ще бъдат приложени в процеса на изпълнението - за повече от една задача/дейност по Раздел ІІІ от Публичната покана или липсва описание на съдържанието - конкретните части на повече от един от проектите и/или на повече от една от документациите. Не са описани мерки, които ще бъдат предприети с оглед спазване на специфични изисквания на оперативната програма при изготвяне на документациите.



Т2 - подпоказател оценяващ разпределение на човешките ресурси по видове дейности, съгласно Раздел ІІІ от Публичната покана. Разпределение на отговорностите на членовете на екипа по видове работи.

Максимална оценка 25 т. по този подпоказател получава участникаът който представи разпределение на човешките ресурси по видове дейности, съгласно Раздел ІІІ от Публичната покана. Разпределение на отговорностите на членовете на екипа по видове работи и тяхното описание. 

Добра оценка от 15т. по този подпоказател получава участника, който представи разпределение на човешките ресурси по видове дейности, съгласно Раздел ІІІ от Публичната покана, но липсва представяне на отговорностите на някой от членовете на екипа или определени дейности от ІІ.2.1 от обявлението не са разпределени на никой от членовете на екипа.

Слаба оценка от 5 т. - по този подпоказател получава участникът, който представи разпределение на човешките ресурси по видове дейности, съгласно Раздел ІІІ от Публичната покана, но липсва, разпределение на отговорностите на членовете на екипа или са представени много общо.

Т3 - подпоказател оценяващ предложените мерки за взаимодействие с възложителя и посочените основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които ще се съблюдават.

Максимална оценка 25 т. получава участникът, който представи подробна информация за конкретните мерки за взаимодействие с възложителя в хода на изпълнението и съгласуването на проектите и документациите. Посочени са основните нормативни изисквания към всяка една от дейностите от Раздел ІІІ от Публичната покана, които ще се съблюдават при изпълнението.


Добра оценка от 15 т. получава участникът, който не представи конкретни мерки за взаимодействие с възложителя за някоя от дейностите от ІІ.2.1 от обявлението или не са посочени основните нормативни изисквания за някоя от дейностите от Раздел ІІІ от Публичната покана.

Слаба оценка от 5 т. получава участникът, в чиято методология липсват мерки за взаимодействие с възложителя и не са посочени основните нормативни изисквания към всички дейности от ІІ.2.1 от обявлението, които ще се съблюдават при изпълнението


Т4 - подпоказател оценяващ предложените възможни според участника рискове за навременно и качествено изпълнение на договора. 

Максимална оценка 25 т. получава участникът, в чиято методология  са идентифицирани възможните според участника рискове за навременно и качествено изпълнение на договора и са предложени ефективни мерки за преодоляването им.

Добра оценка от 15 т. получава участникът, в чиято методология не са идентифицирани  възможните според участника рискове за навременно изпълнение на договора, но са идентифицирани възможните според участника рискове за качествено изпълнение на договора и са предложени ефективни мерки за тяхното преодоляване. 

Слаба оценка от 5 т. получава участника, в чиято методология са идентифицирани възможните според участника рискове за навременно и качествено изпълнение на договора, но не са предложени мерки за преодоляването им.


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.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.




