МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

За обществена поръчка с предмет:
“Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ,
Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като
успешна инвестиционна дестинация” с две обособени позиции: Обособена позиция №
1:”Организиране и провеждане на международни форуми в САЩ, Европа, Азия (6
броя) и Организиране и провеждане на инвестиционни събития (роудшоу) в САЩ,
Европа, Азия (4 броя)”;Обособена позиция № 2: „Организиране на участието и
представяне на България в световни инвестиционни събития в чужбина
(инвестиционни форуми, 10 броя)”

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки
показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за
относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на
икономически най-изгодната оферта. Прилага се и за Обособена позиция № 1 и за
Обособена позиция № 2. Възложителят прилага методиката по отношение на всички
допуснати до оценка оферти, без да я променя.
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта, определена във основа на критерия „Oптимално съотношение
качество/цена”, определен съобразно следните показатели:
Показател

„Качество на организацията на

Максимален

Относителна

брой точки

тежест

100

60%

100

40%

изпълнението” – Оп
Ценово предложение - Цп
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Критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена”. Показатели за оценка.
Тежест на оценката в проценти (%).
1.) Показател № 1 - „Ценово предложение“ (Цп) – 40 %;
2) Показател № 2 - „Качество на организацията на изпълнението“ (Оп), състоящ се от
оценка на предложението на участника за изпълнение на поръчкта (техническото
предложение) – 60 %;
Методика за оценяване на офертите.
 Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
 Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по двата показателя, изчислени по формулата:
КО = Цп x 40 %+ Оп x 60%
Където:
„Цп“ – показател за предложената цена;
„Оп“ – показател за качество на организацията на изпълнението;
Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до втория
знак след десетичната запетая.
Определяне на оценките по всеки показател:
Оценка по показател Ценово предложение – Цп:
Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва
съгласно следната формула:

ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100,
ЦПN
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);
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ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева,
без ДДС).
Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска
цена.
Оценка по показател „Качество на организация на изпълнението“ („Оп“).
Оценката по показател „Качество на организацията на изпълнението“, представлява сбор от
следните подпоказатели:
Оп = К.1.+ К.2.+ К.3, съгласно таблицата с под-показатели за оценка по-долу.
Максимален брой точки на „Оп“ – 100 точки.
Където:
„К.1.“- „Оценка на предложението на участника, свързано с организация на персонала и
изпълнение на поръчката“, с максимален брой точки 40.
„К.2.“- „Оценка на предложението на участника, свързано с предложения срок за
обработване на заявката за организиране на конкретно мероприятие“, с максимален брой
точки 15.
„К.3.“ –„Оценка на предложените мерки от участника за предотвратяване и преодоляване
на риска”, с максимален брой точки 45
Чрез подпоказателя „ Организация на персонала и изпълнение на поръчката” се
оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките
ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка.
Оценката обхваща: стратегията при организирането на събитията, предвиждането на
комуникационни канали, начина на подбиране на лекторите и участниците в събитията,
действията на експертите по време на изпълнението на предмета на поръчката.
организацията на експертите в екипа на участника; предложените комуникационни и
отчетни процедури;предложените комуникационни процедури с трети лица, имащи
отношение към изпълнението на поръчката; предложените мерки и процедури за контрол
върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените
дейности.
ВАЖНО! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани
предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:
 Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в
обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в
т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на
поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на
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обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението
и/или документацията за обществената поръчка;


Участникът е разписал предложението си за изпълнение на съответната обособена
позиция в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки
подпоказател, поставени в настоящата методика за оценка и в документацията за
обществената поръчка като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на
обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от
процедурата.
Максималната стойност на К1 е 40 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата
по-долу, по показател К1 се определя за всяко техническо предложение на базата на
експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:
Подпоказател К1 „Организация на персонала и изпълнение на
Брой точки
поръчката“
Предложената от участника организация на изпълнението и на 10
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
осигурява минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническите спецификации, а именно:
- участникът е направил предложение относно всички дейности,
необходими за изпълнението на поръчката, относно предвидената
организация на работа по всички дейности, както и относно начини
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите.
Предложената от участника организация на изпълнението и на 20
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
осигурява минималните изисквания на Възложителя, посочени в
Техническите спецификации, а именно:
Участникът е направил предложение относно всички дейности,
необходими за изпълнението на поръчката, относно предвидената
организация на работа по всички дейности, както и относно начини
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите.
Участникът е предложил концепция за организация на
изпълнението и персонала, при която са налични едно от следните
обстоятелства:
1. Направено е предложение относно конкретните продукти и
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резултати от изпълнението на всяка отделна дейност и поддейност.
Посочени са комуникационните канали и системата за осигуряване
на участниците и участието в събитията;
2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на
екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на
качествено изпълнение на поръчката;
3. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни
клонове по вертикална йерархичност в екипа, обоснован е процесът
на възлагане на отделни задачи на експертния екип на служителите
на участника. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението
на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване
на изискванията за качество.
4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи
отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни
мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица
при изпълнението на обществената поръчка.
Предложената от участника организация на изпълнението и на 30
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
Участникът е направил предложение относно всички дейности,
необходими за изпълнението на поръчката, относно предвидената
организация на работа по всички дейности, както и относно начини
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала,
при която са налични две от следните обстоятелства:
1. Направено е предложение относно конкретните продукти и
резултати от изпълнението на всяка отделна дейност и поддейност.
Посочени са комуникационните канали и системата за осигуряване
на участниците и участието в събитията;
2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на
екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на
качествено изпълнение на поръчката;
3. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни
клонове по вертикална йерархичност в екипа, обоснован е процесът
на възлагане на отделни задачи на експертния екип на служителите
на участника. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението
на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване
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на изискванията за качество.
4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи
отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни
мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица
при изпълнението на обществената поръчка.
Предложената от участника организация на изпълнението и на 40
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
Участникът е направил предложение относно всички дейности,
необходими за изпълнението на поръчката, относно предвидената
организация на работа по всички дейности, както и относно начини
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала,
при която са налични три от следните обстоятелства:
1. Направено е предложение относно конкретните продукти и
резултати от изпълнението на всяка отделна дейност и поддейност.
Посочени са комуникационните канали и системата за осигуряване
на участниците и участието в събитията;
2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на
екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на
качествено изпълнение на поръчката;
3. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни
клонове по вертикална йерархичност в екипа, обоснован е процесът
на възлагане на отделни задачи на експертния екип на служителите
на участника. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението
на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване
на изискванПредложени са начин на комуникация с третите лица,
имащи отношение към изпълнението на поръчката, както и
организационни мерки на персонала, по отношение на
взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената
поръчка.ията за качество.
4.
Предложената от участника организация на изпълнението и на 60
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката
осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:
Участникът е направил предложение относно всички дейности,
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необходими за изпълнението на поръчката, относно предвидената
организация на работа по всички дейности, както и относно начини
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите.
Участникът е предложил концепция за организация на персонала,
при която са налични четири от следните обстоятелства:
1. Направено е предложение относно конкретните продукти и
резултати от изпълнението на всяка отделна дейност и поддейност.
Посочени са комуникационните канали и системата за осигуряване
на участниците и участието в събитията;
2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на
екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на
качествено изпълнение на поръчката;
3. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни
клонове по вертикална йерархичност в екипа, обоснован е процесът
на възлагане на отделни задачи на експертния екип на служителите
на участника. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението
на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване
на изискванията за качество.
4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи
отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни
мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица
при изпълнението на обществената поръчка.

„Оценка на предложението на участниците, свързано с предложения срок за
обработване на заявката за организиране на мероприятие“ („К2“).
Този под - показател касае срока за обработка на заявка за провеждане на мероприятие,
представена от Възложителя. Под „обработка на заявката“ се има предвид представяне от
страна на изпълнителя на цялостната концепция за организиране на мероприятието,
включително конкретни хотели/зали, места, дати, часове, транспорт, параметри на
изхранване и настаняване и т.н. Срокът за обработване на заявката се представя в дни, като
не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни, но не по-кратък от един ден работен ден.
Участник, представил оферта в различен времеви измерител ще бъде отстранен.
К2=К2min/Кi х 15;
К2min – e минималния предложен срок;
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Кi – срокът, предложен от оценявания участник;
Максимален брой точки по К2 – 15т., като получената оценка се закръглява до втория знак
след десетичната запетая;
Срокът се предлага в цели дни.
Оценка на предложението на участниците, свързано с оценката на риска („К3“)
Максималната стойност на К3 е 45 точки. По този показател се оценява предложението
на участниците за предотвратяване настъпването или ограничаване на последиците от
идентифицираните рискове чрез посочване на конкретни мерки. Конкретният брой точки,
посочен в таблицата по-долу, по показател К3 се определя за всяко техническо
предложение на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната
методика:
Подпоказател К3 „Оценка на риска при изпълнението“

Брой точки

В своето техническо предложение учатникът е предвидил 45
превантивни и преодоляващи настъпването на риска мерки, като в
предложението му е налично и всяко едно от следните
обстоятелства:
- Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са
обособени в категории, като е отчетена и анализирана
вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху
процеса на изпълнение на договора.
- Всяка от предложените мерките (за предотвратяване и
преодоляване) на изброените рискове е съотнесена към
предмета на настоящата поръчка. Предложените мерки са в
състояние да допренесат за преодоляване и предотвратяване
настъпването на посочен в техническата спецификация риск
и е представено обяснение за това.
- за всеки риск в техническата спецификация е предложено
предприемане на повече от една мярка за претовратяване
настъпването на риска и повече от една мярка за
преодоляване последиците на вече настъпил риск.
В своето техническо предложение учатникът е предвидил 20
превантивни и преодоляващи настъпването на риска мерки, но в
предложението му е налично едно от следните обстоятелства:
- Рисковете, заложени в техническата спецификация, не са
обособени в категории и/или не е отчетена и анализирана
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP002-2.006-0002, който се осъществява с финансовата подкрепа на
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-

вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху
процеса на изпълнение на договора;
Някоя
от
предложените
мерките
(за
предотвратяване/преодоляване) на изброените рискове не е
съотнесена към предмета на настоящата поръчка;

-

За
някоя
от
предложените
мерките
(за
предотвратяване/преодоляване) на изброените рискове не е
приложено обяснение по какъв начин съответната мярка ще
допренесе за преодоляване/предотвратяване настъпването на
посочен в техническата спецификация риск;

-

за някои от рисковете в техническата спецификация не е
предложена повече от една мярка за претовратяване
настъпването на риска и/или повече от една мярка за
преодоляване последиците на вече настъпил риск.

В своето техническо предложение учатникът е предвидил 1
превантивни и преодоляващи настъпването на риска мерки, но в
предложението му са налични повече от едно от следните
обстоятелства:
- Рисковете, заложени в техническата спецификация, не са
обособени в категории и/или не е отчетена и анализирана
вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху
процеса на изпълнение на договора.
- Някоя
от
предложените
мерките
(за
предотвратяване/преодоляване) на изброените рискове не е
съотнесена към предмета на настоящата поръчка;
-

За
някоя
от
предложените
мерките
(за
предотвратяване/преодоляване) на изброените рискове не е
приложено обяснение по какъв начин съответната мярка ще
допренесе за преодоляване/предотвратяване настъпването на
посочен в техническата спецификация риск;

-

за някои от рисковете в техническата спецификация не е
предложена повече от една мярка за претовратяване
настъпването на риска и/или повече от една мярка за
преодоляване последиците на вече настъпил риск.
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За целите на настоящата методика Възложителят идентифицира следните рискове:
1. Затруднения или невъзможност за осигуряване на необходимите модератори и
лектори за провеждане на инвестиционните форуми;
2. Кратки срокове за изпълнение на обществената поръчка;
3. Проблеми при осигуряване на информация – неналична, не в необходимия за
анализиране формат и необходимост от допълнително време за обработка, за да
бъде подходяща за целите на проекта.
4. Промяна на членовете на екипа на възложителя и замяната им с нови и
необходимостта от време за въвеждането в етапа на изпълнение на договора и
предмета на поръчката.
5. Липса на съдействие, ангажираност и недостатъчна (недобра) комуникация
между заинтересованите страни по договора.
6. Съществени промени в указанията на оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“.

3. Класиране на участниците:
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия. На първо място за всяка обособена
позиция се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
3. по-изгодно предложение по технически показател, сравнени в низходящ ред
съобразно неговата тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с описаното в предишният параграф или ако критерият за възлагане е найниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
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