Приложение № 2
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПОКАЗАТЕЛИ,
ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
1. Критерий за възлагане.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, която по настоящата процедура ще се определи по критерий „оптимално
съотношение качество/ цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
2. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на
комплексна оценка на офертите.
2.1. Общи положения.
2.1.1. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за
цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се
определи изпълнител на обществената поръчка. Методиката за определяне на
комплексната оценка на офертите съдържа точни указания за определяне на оценка по
всеки показател и за относителна тежест, която възложителят дава на всеки от
показателите.
2.1.2. До оценка се допускат само офертите, които съдържат всички необходими
документи и отговарят на обявените от възложителя условия за изпълнение на
поръчката.
2.1.3. Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената
комплексна оценка (КО), изчислена на база на определените показатели, като на първо
място се класира офертата с най – висока комплексна стойност /офертата, получила най
–голяма стойност на показателя КО/.
2.1.4. Възложителят сключва договор с участника, класиран от комисията на
първо място и определен за изпълнител.
2.1.5. Всички математически изчисления, свързани с настоящата методика за
оценка на офертите се извършват с точност до втория знак след десетичната запетая.
2.1.6. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с
предимство се класира офертата с по-ниска предложена цена (П2)

2.1.7. Ако повече от една оферта са класирани на първо масто с един и същ
резултат и включително с една и съща цена комисията провежда публичен жребий по
реда на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

2.2. Показатели, относителна тежест и методика за определяне на отделните
оценки и комплаксна оценка.
2.2.1 Комплексната оценка (КО) се определя на база следните показатели:

Показател

Максимален брой

Относителна тежест

точки по

в КО

(наименование и означение)

показателя

1. Концепция за изпълнение (П1)

100

0.60

2. Ценово предложение (П2)

100

0.40

2.2.2. Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на участника, е:
КОn = ОцП1n х 0.60 + ОцП2n х 0.40
където:
КОn е комплексната оценка на n-ия участник;
ОцП1n e оценката на n-ия участник по показател П1;
ОцП2n e оценката на n-ия участник по показател П2;

Максимален брой точки след прилагане на формулата за комплексната оценка е 100.
2.2.3. Оценка по отделните показатели
2.2.3.1. Показател Концепция за изпълнение (П1)
Максималният брой точки по показател П1 е 100.
Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат
извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този
показател комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени
всички дейности и по какъв начин:
- разпределението на научните организации по области на оценяване според
изследователския им профил;

- методите на оценяване на научните организации според изследователският им
профил;
- критериите и тяхната значимост в методиката за оценяване;
- технологичните етапи в процедурата по оценяване;
- обхват на дейностите в процедурата по оценяване.

Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа посочените
дейности като минимално съдържание. Техническо предложение, което не съдържа
тези дейности, няма да бъде оценявано.
По показателя Концепция за изпълнение (П1) възложителят ще оценява
степента на ефективност на предложението на участника за оценяване, както
следва:
100 точки се поставят на оферта, в която участникът е предложил Концепция
за изпълнение, която включва: Участникът е предложил организация на експертите,
на които е възложено изпълнението на поръчката, в която са отразени всички
предвидени в спецификацията дейности. Предвидената организация на изпълнението
(ангажиране на всички материални и човешки ресурси, разпределение на задачите
между експертите, избраната схема за взаимодействие с Възложителя във връзка с
изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата) е в съответствие с
предложението на участника, използваният инструментариум/техники е съобразен с
обема и естеството на дейностите от техническата спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета
на поръчката. Дейностите, които ще бъдат извършени от експертите при изпълнение
предмета на обществената поръчка, са анализирани, като конкретните мерки, способи
и методи на работа, които ще бъдат използвани за всяка дейност, са обвързани с
организацията и постигат целените резултати, свързани с реализирането на оценката и
създават гаранции за качествено изпълнение на поръчката.
75 точки се поставят на оферта, в която участникът е предложил Концепция
за изпълнение, която включва организация на експертите, на които е възложено
изпълнението на поръчката, в която са отразени всички предвидени в спецификацията
дейности по изпълнение на поръчката. В предложението на участника е налице едно от
следните условия:

- за част от някоя от дейностите липсват конкретни мерки, способи и методи на
организация на работа, свързани с реализирането на съответната част от дейността;
- за част от някоя от дейностите не е ясна последователността и връзката между
тях.
50 точки се поставят на оферта, в която участникът е предложил Концепция
за изпълнение, която включва организация на експертите, на които е възложено
изпълнението на поръчката, в която са отразени всички предвидени в спецификацията
дейности по изпълнение на поръчката. В предложението на участника е налице едно от
следните условия:
- за една или две от дейностите липсват конкретни мерки, способи и методи на
организация на работа, свързани с реализирането на съответната дейност;
- за една или две от дейностите не е ясна последователността и връзката между
тях.
25 точки се поставят на оферта, в която участникът е предложил Концепция
за изпълнение, която включва организация на експертите, на които е възложено
изпълнението на поръчката, в която са отразени всички предвидени в спецификацията
дейности по изпълнение на поръчката. В предложението на участника е налице едно от
следните условия:
- за три или повече от дейностите липсват конкретни мерки, способи и методи на
организация на работа, свързани с реализирането на съответната дейност;
- за три или повече от дейностите не е ясна последователността и връзката между
тях;
- участникът е предложил ресурси, с които разполага и експерти, които ще
използва за изпълнение на поръчката, без да е обвързал ролята им с изпълнението на
конкретните дейности.
2.2.3.2. Оценка по показател Ценово предложение (П2)
Максималният брой точки по показател П2 е 100. Оценките на участниците се
определят в съотношение към най-ниската предложена обща цена по формулата подолу. Относителната тежест на този показател в комплексната оценка е 40%.

Формула

ОцП2n =Цmin/Цnх100, където:
 ОцП2n е оценката в точки на n-ия участник по показател П2;
 Цn е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото
предложение на n-ия участник;
 Цmin е най-ниската обща цена в лева без ДДС, предложена от някой от
участниците;
 100 e максималният брой точки по показател П2.

