Приложение № 2
МЕТОДИКА
за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната
им тежест по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности за
професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите
специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени по проект
BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Оценяването и класирането на офертите на участниците се основава на икономически
най –изгодна оферта, въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – преценка
за оптимално съотношение качество - цена, което се оценява въз основа на цената, както и
на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената
поръчка. Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната
оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на
комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
Комисията прилага методиката за оценка по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от
Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник
представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация или на действащото законодателство, се отстранява
от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от показатели по
следната формула:
КО = ТО + ЦП,
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където:
ТО е техническа оценка;
ЦП е ценово предложение.
Оценяването и класирането на офертите се извършва при отчитане на следните
показатели:
Показател

Максимален
брой точки

Относителна тежест в
комплексната оценка

70

70%

30

30%

Техническа оценка – ТО
Ценово предложение – ЦП

При оценка на офертите, първо се разглежда Техническото предложение, след това се
отваря финансовото предложение и двете оценки се обединяват в комплексна оценка (КО).
Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки.
Техническа оценка (ТО)
Оценката на техническите оферти се извършва въз основа на общата оценка на членовете
на комисията, която се мотивира надлежно на базата на предложените критерии за
получаване на съответния брой точки, в съответствие с приетата методика за оценка и се
отразява в таблица за оценка.
Таблица за определяне техническата оценка на офертите
Максимален
Подпоказатели Техническа оценка (ТО)
ТО1

брой точки

Предложена организация на изпълнението на 40
поръчката

ТО2

Методика за оценка на добавената стойност

ТО3

Метод за определяне на избор на обекти на 15

15

проучване
Начин на формиране на Техническата оценка (ТО)
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Комисията оценява участниците по всеки от посочените в таблиците по-долу
подпоказатели в зависимост от Техническото предложение на участника, като точките се
изчисляват по следната формула:
ТО = ТО1 + ТО2 + TO3,
където:
ТО - Техническа оценка;
Подпоказател ТО1 – оценка на комисията за предложена организация на
изпълнението на поръчката;
Подпоказател ТО2 – оценка на комисията за методика за оценка на добавената
стойност;
Подпоказател ТО3 – оценка на комисията на метод за определяне на избор на обекти
на проучване;
Таблица 1: Подпоказател „Предложена организация на изпълнението на поръчката“ - ТО1

ТО1 Оценка за предложена организация на изпълнението на Максимален
№

поръчката
1.

Предложената от участника организация на изпълнението на

брой – 40 точки
10 т.

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в документацията, а именно:
Участникът е предложил организация за изпълнение на
дейностите и тяхната логическа обвързаност с целите на
обществената поръчка, посочил е как се разпределят отделните
дейности между необходимия човешки ресурс, методите за
осъществяване координация и съгласуване на дейностите, както
и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на
договора.
2.

Предложената от участника организация на изпълнението на

20 т.

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в документацията, а именно:
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Участникът е предложил организация за изпълнение на
дейностите и тяхната логическа обвързаност с целите на
обществената поръчка, посочил е как се разпределят отделните
дейности между необходимия човешки ресурс, методите за
осъществяване координация и съгласуване на дейностите, както
и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на
договора.
Техническото

предложение

надгражда

минималните

изисквания на Възложителя, посочени в документацията при
условие, че е налично следното обстоятелство:
1. Участникът е предложил организация на работата на
екипа за изпълнение на поръчката, като за всяка от дейностите
са дефинирани конкретните задължения и отговорности на
отделните експерти на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и
измерими резултати). Предложени са мерки за вътрешен
контрол и организация на работата на екипа от експерти за
изпълнението на поръчката, с които да се гарантира качествено
изпълнение на поръчката.
3.

Предложената от участника организация на изпълнението на

40 т.

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в документацията, а именно:
Участникът е предложил организация за изпълнение на
дейностите и тяхната логическа обвързаност с целите на
обществената поръчка, посочил е как се разпределят отделните
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дейности между необходимия човешки ресурс, методите за
осъществяване координация и съгласуване на дейностите, както
и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на
договора.
Техническото

предложение

надгражда

минималните

изисквания на Възложителя, посочени в документацията при
условие, че е налично следното обстоятелство:
1. Участникът е предложил организация на работата на
екипа за изпълнение на поръчката, като за всяка от дейностите
са дефинирани конкретните задължения и отговорности на
отделните експерти на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и
измерими резултати). Предложени са мерки за вътрешен
контрол и организация на работата на екипа от експерти за
изпълнението на поръчката, с които да се гарантира качествено
изпълнение на поръчката.
2. Посочени

са

и

допълнителни

дейности*,

извън

посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно
описани** като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение
на поръчката.
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава
обяснение за приложимостта и полезността на предложените
дейности при изпълнението на поръчката и постигането на
очакваните от възложителя резултати.
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Общата максимална стойност на техническата оценка по подпоказател ТО1 (Таблица 1)
е 40 точки.
*Дефиниция на понятието: „и допълнителни дейности“, извън посочените в изискванията
на Възложителя. С оглед на обстоятелството, че основното изискване на Възложителя е
изпълнението на предмета на поръчката, в предварително определения срок, да бъде
извършено с необходимото качество и гаранция за устойчивост на очаквания краен резултат
от изпълненото на поръчката, за получаване на по-голям брой точки, участниците следва да
предложат и други дейности различни от посочените от Възложителя в техническата
спецификация, които са свързани и съотносими към конкретната специфика на настоящата
поръчка и ще доведат до повишаване качеството на изпълнението.
**Дефиниция на понятието: „детайлно описани“. Участникът следа да представи
допълнителните си дейности, като ги опише, съгласно тълкувателно значение на думата
„детайлно“, а именно „пълно, изчерпателен, с възможно най-много детайли“, а не само чрез
посочване вида и наименованието на дейността.
Таблица № 2: Подпоказател „Методика за изчисляване на добавената стойност от
обученията“ – ТО2

ТО2

Оценка на методика за изчисляване на добавената стойност от брой – 15 точки

№

обученията
1.

1. Участникът е подбрал показатели, които характеризират
в достатъчна* степен проведеното обучение.

2.

Участникът е подбрал показатели, които характеризират в

5 т.
10 т.

достатъчна* степен проведеното обучение и са налични
следните обстоятелства:
1. Участникът е подбрал допълнителни показатели, които
дават допълнителни характеристики на проведеното обучение и
постигане на очакваните от възложителя резултати.
3.

Участникът е подбрал показатели, които характеризират в

15 т.

достатъчна* степен проведеното обучение и са налични
следните обстоятелства:
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1. Участникът е подбрал допълнителни показатели, които
дават допълнителни характеристики на проведеното обучение и
постигане на очакваните от възложителя резултати.
2. Участникът

е

предложил

методика,

която

дава

възможност да се отдели приноса на обучението от влиянието
на средата. Получените оценки на обученията позволяват да се
направят изводи за степента на постигане целта на проекта за
обучение.
Общата максимална стойност на техническата оценка по подпоказател ТО2
(Таблица № 2) е 15 точки.
*Достатъчна степен означава, че методиката стъпва на минималните изисквания за
съдържание на анкетната карта, описани в техническата спецификация.
Таблица № 3: Подпоказател „Метод за определяне на избор на обекти на проучване“ - ТО3

ТО3

Оценка на метод за определяне на избор на обекти на проучване

№

Максимален
брой – 15 точки

1. Представена е методика за избор на обекти на мониторинг,
която да позволява в извадката да се включат обектите, описани

5 т.

в техническата спецификация (тематични направления и
региони).
В предложението на участника са включени и други обекти, които
дават по-добра възможност за анализ на различни аспекти на
обучителната дейност.
2. Участникът е предложил да включи 2 (два) допълнителни

10 т.

обекта на проучване, освен посочените в техническата
спецификация (тематични направления и региони).
3. Участникът е предложил да включи 3 (три) или повече

15 т.

допълнителни обекта на проучване, освен посочените в
техническата

спецификация

(тематични

направления

и

региони).
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Общата максимална стойност на техническата оценка по подпоказател ТО3
(таблица № 3) е 15 точки.
Забележка: Във всички случаи, когато комисията приема, че дадено предложение е
непълно,

неясно,

няма

логическа

последователност

и/или

липсва

някое

от

обстоятелствата от съответната скала за оценка, тя излага своите мотиви за това чрез
конкретна информация или липсата на такава в предложението на участника за
изпълнение на поръчката.
Максималният брой точки ще бъде присъждан на участник, представил изцяло
завършено

техническо

предложение,

което

да

включва

всички

надграждащи

обстоятелства, посочени в таблица №1: Подпоказател „Предложена организация на
изпълнението на поръчката“ - ТО1, таблица №2: Подпоказател „Методика за изчисляване
на добавената стойност от обученията“ - ТО2, таблица №3: Подпоказател „Метод за
определяне на избор на обекти на проучване“ - ТО3. При непълноти, неясноти и липса на
обоснованост в предложенията, които включват надграждане чрез включване на
обстоятелства или на допълнителни обекти на така заложените минимални изисквания в
подпоказателите, ще се присъждат максимален брой точки, но участникът ще премине в
по-ниското ниво на оценка, съобразно скалата от таблицата.
Комисията ще преценява и оценява доколко предложените от участниците нови обекти
на анализ допринасят за повишаване на неговото качеството. Не се присъждат точки ако
предложените обекти нямат отношение към качеството на анализа.
Ценово предложение - ЦП
Коефициентът на тежест на ценовото предложение в комплексната оценка е 30%.
Ценовото предложение (ЦП) е с максимална стойност от 30 точки.
Оценката на ценовото предложение на оценявания участник се изчислява по следната
формула:
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 30
ЦПN
www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

8

Където:
ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N;
ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на
обществената поръчка (в лева, без ДДС);
ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева,
без ДДС).
Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100 точки.
На първо място се класира участникът с най-голяма обща оценка КО.
Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на
общите оценки.
Полученият резултат се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая. Ако
при получения резултат от формулата преди закръглянето третата цифра след десетичната
запетая е 5, резултатът се закръгля към по-голямото число.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки
участник. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с
предимство се класира офертата, в която се предлага по-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. В случай, че офертата не
може да се определи по гореописания ред, Комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложената в офертата на участник цена е с
повече от 20 на сто по благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена
обосновка за начина на нейното образуване, която се представя в 5 дневен срок от
получаването на искането.

www.eufunds.bg
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