СНЦ „Разнообразни и равни“

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена, което се
определя въз основа на предложена цена и на посочени от Възложителя показатели,
включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
2.1. 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.
2.2. Комисията прилага методиката 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 и на действащото законодателство, , се отстранява от участие и
офертата му не се допуска до оценка и класиране.
2.3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база
получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се
класира на първо място.
2.4. 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:
2.4.1. по-ниска предложена цена;
2.4.2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да
бъде получен за съответния показател).
2.5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие
изискванията на т. 2.4.
Прилагат се следните показатели с тяхната относителна тежест:
Съкращение

Макс.
бр.
точки

Показател

П1

Концепция за провеждане на събитията/семинарите

60

П2

Предложена от участника цена, в лева, без ДДС

40
ОБЩО:

100

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на
стойностите на показателите П1 и П2 и се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2
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Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка,
като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Комплексната оценка има
максимална стойност 100 точки.
Указания за определяне на оценката по всеки показател:
Показател П1- Концепция за провеждане на събития/семинари - максимална стойност
60 т.
Концепция за провеждане на събития/семинари (П1) – максимална оценка 60 точки

Комисията оценява предложението 20 точки
на участниците за провеждане на
семинарите.
Предлаганата
концепция следва да включва
предложение на основни дейности
при подготовката и провеждане на
кръглите маси/семинарите, както и
управление
на
следните
дефинирани
от
Възложителя
рискове, които могат да възникнат
при изпълнението на поръчката:
1. Времеви рискове – риск от
забавено изпълнение, частично или
пълно неизпълнение на някои от
дейностите, поради забава от страна
на изпълнителя.
2.
Риск
от
настъпване
на
непредвидени
обстоятелства,
свързани с мястото, където ще се
провеждат
кръглите
маси
/семинарите, преди и по време на
тяхното провеждане.
40 точки

За направеното предложение трябва
всяко едно от следните да са налице:
- Налице е предложение за основни
дейности
при
подготовката
и
провеждане на събитията/семинарите.
Всеки етап от провеждане на
дейностите за провеждане на кръглите
маси/семинарите следва да бъдат
логично
последователно,
взаимосвързани и да осигуряват пълно
(качествено, срочно и количествено)
изпълнение.
- Направен е анализ на всички посочени
рискове, като са идентифицирани
формите на тяхното проявление и е
направена оценка на вероятността от
възникване и степента на влияние;
Предвидена
е
мярка
за
предотвратяване на настъпването
и/или минимизиране и/или елиминиране
на последиците за всяка една от
формите на проявление на рисковете,
идентифицирани от възложителя.
За направеното предложение трябва
всяко едно от следните да са налице:
- Налице са предложение и обосновка
на основни дейности при подготовката
и провеждане на кръглите маси
/семинарите.
- Направен е анализ на всички посочени
рискове, като са идентифицирани
формите на тяхното проявление и е
направена оценка на вероятността от
възникване и степента на влияние;
- Предвидени са 2 или повече различни
мерки
за
предотвратяване
на
настъпването и/или минимизиране
и/или елиминиране на последиците за
всяка една от формите на проявление
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на рисковете,
възложителя.

идентифицирани

от

За направеното предложение трябва
всяко едно от следните да са налице:
- Налице са предложение и обосновка
на основни дейности при подготовката
и провеждане на кръглите маси
/семинарите, които са хронологично
взаимосвързани.
- Направен е анализ на всички посочени
рискове, като са идентифицирани
формите на тяхното проявление и е
направена оценка на вероятността от
възникване и степента на влияние;
- Предвидени са 2 или повече различни
мерки
за
предотвратяване
на
настъпването и/или минимизиране
и/или елиминиране на последиците за
всяка една от формите на проявление
на рисковете, идентифицирани от
възложителя.
- Предложени са дейности за контрол
на изпълнението на предложените
мерки, както и за мониторинг на риска
по време на изпълнение на договора.
Предложените мерки ще осигурят
успешното
провеждане
на
събитията/семинарите.
В случай че участник не покрие базовия критерий, за който се присъжда 10 точки, ще
бъде отстранен от по-нататъшно участие.
60 точки

В случай, че офертата на участника не съдържа концепция за изпълнение на
поръчката и/или анализ на всички посочени рискове, идентифицирани от Възложителя,
офертата ще бъде отстранена от участие.
Показател П2 - Предложена от участника цена - максимална стойност 40 т.
Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за
изпълнение в лева, без ДДС, по следната формула:
П2 = (Ц min /Цn) х 40 точки
"Ц min" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата
оферта и класиране;
"Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора;
Забележка: Всички получени резултати от оценката се закръглят до втория
знак след десетичната запетая.
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