
Максималііо  
възможеii брой  

точки  
1. Предлагана  цена  - Пц  
2. Текническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  - Тп  

40 

60 

Настоящата  обществена  поръчка  се  възлага  въз  основа  на  икономически  най- 
изгодната  оферта, определена  във  основа  на  критерия  за  оптимално  съотношение  
качество/цена  по  смисъла  на  чл. 70, ал. 2, т. 3 от  ЗОП. 

Настоящата  методиката  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. 

Възложителят  прилага  методиката  по  отношение  на  всички  допуснати  до  оценка  
оферти, без  да  я  променя. 

На  този  етап, от  участие  се  отстраняват  офертите  на  Участниците, които: 

✓ не  отговарят  на  изискванията  на  Възложителя, залегнали  в  Текническата  
спецификация  и  изискванията  за  оформяне  на  Техническото  предложение. 

✓ съдържат  в  себе  си  записи, от  които  може  да  се  заключи, че  не  обезпечават  
качественото  и  срочно  изпълнение  на  поръчката, изразяващи  се  в: 

краен  резултат, различен  от  целения  с  настоящата  процедура; 
непълен  и/или  неправилно  формулиран  и  изведен  краен  резултат  от  

изпълнение  на  дейностите  по  поръчката, в  противоречие  с  изискванията  на  Възложителя; 
посочване  на  дейности  и/или  .методи, които  си  противоречат  и  при  

прилагането  би  било  невъзможно  постигането  на  крайния  резултат; 
- 	съдържат  паразитни  текстове, напр. отнасящи  се  до  други  процедури, други  

възложители, изпълнители  или  обекти, водещи  до  невъзможност  да  се  идентифицира  
тексrьт  като  принадлежен  към  настоящата  поръчка; 

Класирането  на  допуснатите  до  оценка  оферти  се  извършва  на  база  получената  от  
всяка  оферта  „Комплексна  оценка" (КО). Комплексната  оценка  представлява  сума  от  
индивидуалните  оценки  по  определените  предварително  от  възложителя  показатели, 
отразяващи  оптималното  съотношение  качество/цена, както  следва: 

Класирането  на  допуснатите  до  оценка  оферти  се  извършва  на  база  получената  от  
всяка  оферта  „Комплексна  оценка" (КО). Комплексната  оценка  представлява  сума  от  
индивидуалните  оценки  по  определените  предварително  от  възложителя  показатели, 
отразяващи  оптималното  съотношение  качество/цена, както  следва: 

Комплексна  оценка  (КО) = Пц+ Тп. 
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На  първо  място  се  класира  участникът, събрал  най-много  точки. Максималният  брой  

точки, който  може  да  получи  участник, е  100 т. 

УКАЗАНИЯТА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ОЦЕНКАТА  по  ВСЕКИ  ПОКАЗАТЕЛ: 

А. ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА  — ПЦ  

Показател  „Предлагана  цена" е  с  максимален  брой  точки  40. Максималният  брой  
точки  по  този  показател  получава  офертата  с  предлагана  най-ниска  обща  цена. Точките  на  
останалите  участници  се  определят  в  съотношение  към  най-ниската  предложена  цена  по  
следната  формула: 

Пц= (Пц°1°/ Пц')х40 = (бр. точки) 

Където: 
Пц'"'° е  минималната  обща  предложена  цена; 
Пц' е  общата  цена  предложена  от  i-тия  участник; 

Б. ТЕХНИЧЕСКО  IIРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  И3ПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  — 
ТП  

С  предложената  методика  се  оценява  разпределение  на  ресурсите  и  организация  на  
екипа  на  всяка  оферта  в  съответствие  с  предмета  на  обществената  поръчка  и  се  дава  
възможност  да  бъдат  сравнени  и  оценени  обективно  техническите  предложения  на  
кандидатите. 

Оценката  на  техническото  предложение  се  извършва  по  точковата  система  на  
оценяване  по  скалата  посочена  по-долу. То  трябва  задължително  да  е  съобразено  с  
Техническите  спецификации . 

В  Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  ще  бъде  оценяван  качествен  
критерий  - Раsпределение  на  ресурсите  и  организация  на  екипа  при  изпълнение  на  
дейностите  в  обхвата  на  поръчката: 

Разпределение  на  ресурсите  и  организация  на  екипа  при  изпълнение  на  
дейностите  в  обхвата  на  поръчката: 
В  техническото  предложение  участниците  следва  да  представят  разпределението  на  
ресурсите  за  изпълнение  на  поръчката; разпределението  на  задачите  и  отговорностите  на  
отделните  експерти  съгласно  планираните  дейности  и  методите  на  координация  и  
комуникация  с  Възложителя; мерките  за  осигуряване  на  качеството; методите  за  
съгласуване  на  дейностите  и  други  организационни  аспекти, които  са  необходими  за  
качественото  и  срочно  изпълнение  на  възложената  поръчка. 

Участниците  следва  да  предложат  организация  на  екипа  за  изпълнение  на  поръчката, 
която  считат  за  най-подходящи, в  съответствив  с  обхвата  на  поръчката  и  заложените  цели  
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и  резултати. Участниците  следва  да  представят  начина  на  изпълнение  на  поръчката  за  

всяка  от  дейностите, включени  в  обхвата  на  поръчката  (Техническата  спецификация ) и  

разпределение  на  дейностите  и  отговорностите  на  експертите. 

Този  показател  получава  максимум  60 т. по  скалата  за  оценка, посочена  по-

долу. 

Офертите  на  участниците, които  отговарят  на  изисквания  на  възложителя  се  
подлагат  на  анализ  и  се  оценяват  по  следните  показатели: 

Показател  „Разпределение  на  ресурсите  и  организация  на  екипа  при  

изпълнение  на  дейностите  в  обхвата  на  поръчката" 
Бр. 
точки  
- 60 

Предложената  от  участника  организация 	на  изпълнението 	на  поръчката  
осигурява  изпълнението  на  минималните  изисквания  на  Възложителя , посочени  
в  Техническата  спецификация , а  именно: 

- Участникът  е  предложил  организация  на  работата  на  екипа  от  експерти, 
посочил  е  как  се  разпределят  отговорностите  и  дейностите  между  тях, методите  
за  осъществяване  на  комуникацията  с  Възложителя, координация  и  съгласуване  
на  дейностите  и  други  организационни  аспекти, които  са  необходими  за  
качественото  и  срочно  изпълнение  на  възложената  поръчка. 

- Участникът  е  представил  описание  на  начина  на  изпълнение  на  
поръчката. 

20 т. 

Предложената  от  участника  организация 	на  изпълнението 	на  поръчката  
осигурява  изпълнението  на  минималните  изисквания  на  Възложителя , посочени  
в  Техническата  спецификация , а  именно: 

- Участникът  е  предложил  организация  на  работата  на  екипа  от  експерти, 
посочил  е  как  се  разпределят  отговорностите  и  дейностите  между  тях, методите  
за  осъществяване  на  комуникацията  с  Възложителя, координация  и  съгласуване  
на  дейностите  и  други  организационни  аспекти, които  са  необкодими  за  
качественото  и  срочно  изпълнение  на  възложената  поръчка. 

- Участникът  е  представил  описание  на  начина  на  изпълнение  на  
поръчката. 

Техническото 	предложение 	надгражда 	минималните 	изисквания 	на  
Възложителя, посочени  в  Техническата  спецификация  при  условие, че  е  
налично  едно  от  следните  обстоятелства: 

1. За  всяка  от  дейностите  е  показано  разпределението  по  експерти  (кой  какво  

30 т. 
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ще  изпълнява) на  ни$о  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  дефинирани  начало  и  край  и  измерими  

резултати); 

2. За  всяка  дейност  са  дефинирани  необходимите  ресурси  за  нейното  
изпълнение  (информация, документи, срещи  с  Възложителя , срещи  със  
заинтересовани  страни  и  др.) и  задълженията  на  отговорния /те  за  изпълнението  

й  експерти; 

З. Обосновани  са  и  други  дейности, извън  посочените  в  изискванията  на  

Възложителя , за  които  е  доказана  приложимостга  и  полезносrга  за  ефективно  и  

срочно  изпълнение  на  поръчката. 

4. Представена  е  вътрешна  организация  като  последователност  от  конкретни  
мерки, действия  и  задължения  на  отговорните  експерти, които  осигуряват  
вътрешния  контрол  на  участника  при  изпълнението  на  поръчката  црез  
конкретно  предложени  технически  подкоди  за  изпълнение, които  да  гарантират  
ефективното  и  навременно  изпълнение  в  съответствие  с  изискванията  на  
приложимите  към  изпълнението  на  поръчката  норми, стандарти  и  практики . 

Предложената  от  участника  организация  на  изпълнението  на  поръчката  40 т. 
осигурява  изпълнението  на  минималните  изисквания  на  Възложителя, посочени  
в  Техническата  спецификация , а  именно: 

- Участникът  е  предложил  организация  на  работата  на  екипа  от  експерти, 
посочил  е  как  се  разпределят  отговорностите  и  дейностите  между  тях, методите  
за  осъществяване  на  комуникацията  с  Възложителя, координация  и  съгласуване  
на  дейностите  и  други  организационни  аспекти, които  
кацественото  и  срочно  изпълнение  на  възложената  поръчка. 

- Уцастникът  е  представил  описание  на  начина  
поръчката. 

са  необходими  за  

на  изпълнение  на  

Техническото  предложение  надгражда  минималните  изисквания  на  
Възложителя , посочени  в  Техническата  спецификация  при  условие, че  са  
налични  две  от  следните  обстоятелства : 

1. За  всяка  от  дейностите  е  показано  разпределението  по  експерти  (кой  какво  
ще  изпълнява) на  ниво  отделна  задача  (за  целите  на  настоящата  методика  nод  
„задача" се  pas6upa обособена  част  от  дефинирана  дейност, която  може  да  
бъде  самостоятелно  възлагана  на  отделен  експерт  и  чието  изпълнение  може  
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да  се  проследи  еднозначно, т.е. има  дефинирани  начало  и  край  и  измерими  

резултати); 

2. За  всяка  дейност  са  дефинирани  необкодимите  ресурси  за  нейното  

изпълнение  (информация, документи, срещи  с  Възложителя, срещи  със  

заинтересовани  страни  и  др.) и  задълженията  на  отговорния /те  за  изпълнението  
й  експерти; 

З. Обосновани  са  и  други  дейности, извън  посочените  в  изискванията  на  
Възложителя, за  които  е  доказана  приложимостта  и  полезността  за  ефективното  
и  срочно  изпълнение  на  поръчката. 

4. Представена  е  вътреш  на  организация  като  последователност  от  конкретни  

мерки, действия  и  задължения  на  отговорните  експерти, които  осигуряват  

вътрешния  контрол  на  участника  при  изпълнението  на  поръчката  чрез  
конкретно  предложени  технически  подходи  за  изпълнение, които  да  гарантират  
ефективното  и  навременно  изпълнение  в  съответствие  с  изискванията  на  
приложимите  към  изпълнението  на  поръчката  норми, стандарти  и  практики. 

Предложената  от  участника  организация  на  изпълнението  на  поръчката  50 т. 
осигурява  изпълнението  на  минималните  изисквания  на  Възложителя , посочени  
в  Техническата  спецификация , а  именно: 

- Участникът  е  предложил  организация  на  работата  на  екипа  от  експерти, 
посочил  е  как  се  разпределят  отговорностите  и  дейностите  между  тях, методите  
за  осъществяване  на  комуникацията  с  Възложителя, координация  и  съгласуване  
на  дейностите  и  други  организационни  аспекти, които  са  необходими  за  
качественото  и  срочно  изпълнение  на  възложената  поръчка. 

- Участникът  е  представил  описание  на  начина  на  изпълнение  на  
поръчката. 

Техническото  предложение  надгражда  минималните  изисквания  на  
Възложителя, посочени  в  Техническата  спецификация  при  условие, че  са  
налични  три  от  следните  обстоятелства : 

1. За  всяка  от  дейностите  е  показано  разпределението  по  експерти  (кой  какво  
ще  изпълнява) 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  дефинирани  начало  и  край  и  иsмерими  
резултати); 

2. За  всяка  дейност  са  дефинирани  необходимите  ресурси  за  нейното  
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изпълнение  (информация, документи, срещи  с  Възложителя, срещи  със  
заинтересовани  страни  и  др.) и  задълженията  на  отговорния /те  за  изпълнението  

й  експерти; 

З. Обосновани  са  и  други  дейности, извън  посочените  в  изискванията  на  

Възложителя, за  които  е  доказана  приложимостга  и  полезносrга  за  ефективното  
и  срочно  изпълнение  на  поръчката. 

4. Представена  е  вътрешна  организация  като  последователност  от  конкретни  
мерки, действия  и  задължения  на  отговорните  експерти, които  осигуряват  
вътрешния  контрол  на  участника  при  изпълнението  на  поръчката  чрез  
конкретно  предложени  технически  подкоди  за  изпълнение, които  да  гарантират  
ефективното  и  навременно  изпълнение  в  съответствие  с  изискванията  на  
приложимите  към  изпълнението  на  поръчката  норми, стандарти  и  практики. 

Предложената  от  участника  организация  на  изпълнението  на  поръчката  60 т. 
осигурява  изпълнението  на  минималните  изисквания  на  Възложителя, посочени  
в  Техническата  спецификация, а  именно: 

- цчастникът  е  предложил  организация  на  работата  на  екипа  от  експерти, 
посочил  е  как  се  разпределят  отговорностите  и  дейностите  между  тях, методите  
за  осъществяване  на  комуникацията  с  Възложителя, координация  и  съгласуване  
на  дейностите  и  други  организационни  аспекти, които  са  необходими  за  
качественото  и  срочно  изпълнение  на  възложената  поръчка. 

- Участникът  е  представил  описание  на  начина  на  изпълнение  на  
поръчката. 

Техническото  предложение  надгражда  минималните  изисквания  на  
Възложителя, посочени  в  Текническата  спецификация  при  условие, че  са  
налични  всички  от  следните  обстоятелства: 

1. За  всяка  от  дейностите  е  показано  разпределението  по  експерти  (кой  какво  
ще  изпълнява) 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  дефинирани  начало  и  край  и  измерими  
резултати); 

2. За  всяка  дейност  са  дефинирани  необкодимите  ресурси  за  нейното  
изпълнение  (информация, документи, срещи  с  Възложителя, срещи  със  
заинтересовани  страни  и  др.) и  задълженията  на  отговорния /те  за  изпълнението  
й  експерти; 
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З. Обосновани  са  и  други  дейности, извън  посочените  в  изискванията  на  

Възложителя, за  които  е  доказана  приложимостга  им  и  спомагат  за  ефективното  

и  срочно  изпълнение  на  поръчката. 

4. Представена  е  вътрешна  организация  като  последователност  от  конкретни  

мерки, действия  и  задължения  на  отговорните  експерти, които  осигуряват  
вътреш  ния  контрол  на  участкика  при  изпълнението  на  поръчката  чрез  
конкретно  предложени  технически  подходи  за  изпълнение, които  да  гарантират  

ефективното  и  навременно  изпълнение  в  съответствие  с  изискванията  на  
приложимите  към  изпълнението  на  поръчката  норми, стандарти  и  практики. 

За  целите  на  настоящата  методика, с  оглед  яснота, следва  да  се  има  предвид, че: 

- Под  „други  дейности" (съгласно  т.3 от  тази  методика) ще  се  разбират  
допълнителни  към  вече  изброените  от  Възложителя  в  Техническата  спецификация  

дейности, които  са  независими  от  изпълнението  на  описание  от  възложителя  като  
необходими  дейности, но  тяхното  включване  е  технологично  обосновано  и  са  
приложим  и  към  предмета  на  възлаганата  услуга. За  да  бъде  покрито  изискването  за  
включване  на  „други  дейности" е  достаrьчно  да  бъдат  посочени  минимум  2 (две) 
такива, за  които  е  представено  описание, съгласно  дадените  тук  разяснения. 

- 	Под  „ефективно  изпълнение  на  поръчката" (съгласно  т.3 от  тази  методика) ще  
се  разбира  изпълнение  на  всички  минимално  необходими  дейности/действия, 
произтичащи  от  характера  на  възлаганата  услуга, при  спазване  на  всички  нормативни  
изисквания,осигуряване  на  законово  предписаното  поведение  от  екипа  на  изпълнителя, 
което  с  изразява  в  осигуряване  на  непрекъсната, своевременна  и  законосъобразна  
намеса  и  участие  във  всеки  етап  на  строителния  процес, със  съответно  изготвени  и  
подписани  документиза  това. 

- „Обосновава" за  целите  на  настоящата  методика, означава  обяснение  за  
приложимостта  и  полезносrга  на  предложените  дейности  при  изпълнението  на  
поръчката. 

Предложения  относно  разnределението  на  задачите  и  отzоворностите  между  
предлаганите  експерти, които  не  отговарят  на  техническата  спецификация  и  
минималните  изисквания  към  съдържанието  на  този  показател  unu ако  липсва  тази  
съставна  част  от  техническото  предложекие  следва  да  бъдат  nредложени  за  
отстраняване. 
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