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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Класирането на участниците в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет “Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и
управление на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на
канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана” се извършва според
критерия “икономически най-изгодна оферта”.
Настоящата Методика за определяне на комплексната оценка на офертите по обявената
процедура за избор на изпълнител съответства на избрания от Възложителя критерий за
оценка.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически,
финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за
определяне на „икономически най-изгодната оферта".
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО).
Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П (наименование)
1. Срок за изпълнение на Задача №1 от
поръчката „Разработване на детайлна
система за финансово управление и
контрол (СФУК) на дейностите в
рамките на проекта” – П1
2. Срок за изпълнение на Задача №4 от
поръчката „Разработване на Стратегия
за управление на риска в рамките на
проекта” – П2
3. Техническо предложение – П3

Максимално възможен
бр. точки
10 т.

10 т.
40 т.
1
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Показател – П (наименование)

Максимално възможен
бр. точки

4. Предлагана цена – П4

40 т.

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 + П2 + П3 + П4
1. Показател П1 - Срок за изпълнение на Задача №1 от поръчката „Разработване на
детайлна система за финансово управление и контрол (СФУК) на дейностите в
рамките на проекта”
Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни, считано от
датата на одобрението на Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката от страна на
Възложителя. Посоченият срок по този показател не може да надвишава 30 (тридесет)
календарни дни от датата на одобрението на Встъпителния доклад за изпълнение на
поръчката от страна на Възложителя. Участник, посочил предложение в друга мерна
единица или предложил срок за изпълнение по този показател, по-дълъг от 30 календарни
дни от датата на одобрението на Втъпителния доклад, се отстранява от участие в
процедурата. Участникът, предложил най – кратък срок за изпълнение на Задача №1 от
поръчката „Разработване на детайлна система за финансово управление и контрол (СФУК)
на дейностите в рамките на проекта”, получва максимален брой точки по показателя – 10 т.
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (Рmin / Рi) х 10 = ......... (брой точки)
Рi е предложения срок за изпълнение на Задача № 1 на съответният участник;
Р min е предложения най-кратък срок за изпълнение на Задача № 1 от всички оферти,
допуснати до оценяване.
2. Показател П2 - Срок за изпълнение на Задача №4 от поръчката „Разработване на
Стратегия за управление на риска в рамките на проекта”
Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни, считано от
датата на одобрението на Встъпителния доклад за изпълнение на поръчката от страна на
Възложителя. Посоченият срок по този показател не може да надвишава 30 (тридесет)
календарни дни от датата на одобрението на Встъпителния доклад за изпълнение на
поръчката от страна на Възложителя. Участник, посочил предложение в друга мерна
2
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единица или предложил срок за изпълнение по този показател, по-дълъг от 30 календарни
дни от датата на одобрението на Втъпителния доклад, се отстранява от участие в
процедурата. Участникът, предложил най – кратък срок за изпълнение на Задача №4 от
поръчката „Разработване на Стратегия за управление на риска в рамките на проекта”,
получва максимален брой точки по показателя – 10 т. Оценките на участниците по
показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Сmin / Сi) х 10 = ......... (брой точки)
Сi е предложения срок за изпълнение на Задача № 4 на съответният участник;
Сmin е предложения най-кратък срок за изпълнение на Задача № 4 от всички оферти,
допуснати до оценяване.
3. Показател П3 – Техническо предложение
В рамките на Техническото предложение, представено в Приложение № 19 към
Документацията за участие, участникът следва да направи описание на:
•

Планираните конкретни дейности, необходими за изпълнението на всяка от
задачите в рамките на поръчката и документите, които ще бъдат разработени в
изпълнение на планираните дейности. За всяка от задачите като минимум следва
да са описани дейностите и документите от Техническата спецификация;

•

Мерките за предотвратяването и преодоляването на идентифицираните от
страна на Възложителя рискове във връзка с изпълнение на поръчката и план за
мониторинг на изпълнението на предписаните мерки;

•

Организационната структура за изпълнение на поръчката, включително
описание на наличния човешки ресурс за изпълнението на поръчката,
дефиниране на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно
планираните дейности, разпределение на участието на отделните ключови
експерти във времето и по категории дейности и график за изпълнение на
поръчката.

Всички предложения, които са изготвени в съотвествие с горните изисквания по отношение на
техническото предложение се оценяват съобразно посочените по-долу указания:
Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценка на показател П3
Техническо предложение е 40 т., разпределени по следния начин:
3
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П3 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОД-ПОКАЗАТЕЛ П3.1 - ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максимален брой точки
- 40 бр.
20 т.

Участникът следва да посочи планираните конкретни дейности, необходими за
изпълнението на всяка от задачите в рамките на поръчката и документите,
които ще бъдат разработени в изпълнение на планираните дейности.
Точките/оценките са точно фиксирани и са съответно 20 т., 10 т. и 5 т. и се
поставят от всеки член на комисията съобразно долупосочените указания.
Всеки член от Комисията поставя 20 т., когато са налице следните обстоятелства:
•

Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на за всяка от задачите в
рамките на обществената поръчка са изброени и подробно описани, като по
отношение на всяка от дейностите са формулирани конкретни мерки за нейното
изпълнение.

•

Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени на
възложителя в изпълнение на всяка от задачите, като изброяването на тези
документи е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на
поръчката.

•

Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на
поръчката, без да приповтаря заданието на Възложителя, включително посочил е
допълнителни дейности за изпълнение на задачите в рамките на поръчката.

•

Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности в рамките на
всяка от задачите и между отделните задачи и последователност на изпълнението
им.

Всеки член от Комисията поставя 10 т., когато са налице следните обстоятелства:
•

Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението на всяка
от задачите в рамките на обществената поръчка и документите, които ще бъдат
разработени и представени на Възложителя.

•

Участникът е посочил какво той конкретно предлага да извърши по всяка от

20 т.

10 т.
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П3 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Максимален брой точки
- 40 бр.

задачите, без да повтаря дословно заданието на Възложителя, но:
o

o

част от дейностите са описани общо без да се навлиза в конкретни мерки,
свързани с реализирането на съответната дейност или
не е ясна последователността и логическата връзка между отделните
дейности или не е посочена конкретната връзка между дейностите и
документите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя.

Всеки член от Комисията поставя 5 т., когато са налице следните обстоятелства:
•

5 т.

Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението на всяка
от задачите в рамките на обществената поръчка и документите, които ще бъдат
разработени и представени на Възложителя, но:
o

o

посоченото в офертата дословно преповтаря изискванията на
Възложителя, представени в документацията за участие, без да става ясно
какво конкретно предлага участникът за изпълнение на поръчката или
при изброяването на дейностите и при описанието на документите са
допуснати противоречия или несъотвествия между посоченото за
различните дейности и документи.

ПОД-ПОКАЗАТЕЛ П3.2 - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

20 т.

Въз основа на идентифицираните в рамките на Техническата спецификация
рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:
1. Недостатъчна подкрепа от страна на община Монтана на екипа на
Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Екипа
за управление на проекта, създаден в рамките на общината към изпълнението на
поръчката;
2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за
изпълнение на задачите в рамките на поръчката.
3. Липса но сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ
Договарящ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Община
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П3 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Монтана - бенефициент по Програмата и Възложител на договорите за услуги и
строителство, Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор
„ВиК“ ООД - Монтана ;

Максимален брой точки
- 40 бр.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС.
5.
Промени в изискванията на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с
наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с община
Монтана за проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и
водоснабдителната мрежи на град Монтана”.
участникът следва да дефинира мерки за предотвратяването и преодоляването
им, както и да представи план за мониторинг на изпълнението на предписаните
мерки.
Точките/оценките са точно фиксирани и са съответно 20 т., 10 т. и 5 т. и се
поставят от всеки член на комисията съобразно долупосочените указания.
Всеки член от Комисията поставя 20 т., когато са налице следните обстоятелства:
•

Участникът е дефинирал и обосновал повече от две мерки за предотвратяване и
повече от две мерки за преодоляване на всеки от описаните от страна на
Възложителя в Техническата спецификация рискови фактори.

Всеки член от Комисията поставя 10 т., когато са налице следните обстоятелства:
•

10 т.

Участникът е дефинирал и обосновал поне две мерки за предотвратяване и поне
две мярки за преодоляване на всеки от описаните от страна на Възложителя в
Техническата спецификация рискови фактори.

Всеки член от Комисията поставя 5 т., когато са налице следните обстоятелства:
•

20 т.

5 т.

Участникът е дефинирал и обосновал поне една мярка за предотвратяване и поне
една мярка за преодоляване на всеки от описаните от страна на Възложителя в
Техническата спецификация рискови фактори.

4. Показател П4 – Предлагана цена
6
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МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул.”Извора”1, тел:(096) 300400, факс: 300401, E-mail: montana@montana.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”

До оценка по показател П4 - Предлагана цена се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска цена за
изпълнение на поръчката получва максимален брой точки по показателя – 40 точки.
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
П4 = (Цmin / Цi) х 40 = .......... (брой точки)
Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая.
Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка,
като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата.
Участниците трбва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа
предложение, което съгласно избрания критерий „икономически най-изгодна оферта" на
настоящата обществена поръчка е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се разумен срок за
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни
след получаване на искането за това.
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.
Ако офертата не може да се определи по горепосочения начин комисията провежда
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти.

7

Този документ е разработен във връзка с Договор за бевъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. за
инвестиционен проект № DIR-51011116-54-138 с предмет „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната
мрежи на град Монтана”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.

