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МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
В процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление
№ 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. с предмет:
„Изграждане на обучителен капацитет, организиране и провеждане на обучения за иновативно предприемачество“ по проект „CIDE-NET – CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’ NETWORK“ по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, съгласно административен договор № BMP1/1.3/2343/2017.
Обособена позиция № 1: „Разработване на учебно съдържание и учебни материали за 6 тематични обучения по иновативно предприемачество“
Критерий за оценка на офертите е “Оптимално съотношение качество-цена”, където класирането на
допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените по-долу показатели.
До оценка се допускат всички оферти, които отговарят на изисквания за минимални технически и
функционални характеристики.
Оценката на офертите ще бъде направена от компетентната комисия на конкурса, която докладва в
Административната Комисия на БСЧП ''Възраждане'', след като приеме икономически най-изгодната
оферта, оценена по критерия “Оптимално съотношение качество-цена”.
В настоящата “Методика за оценка на офертите” са конкретизирани и точно определени отделните
показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:
Показател - П
(наименование)
1
1. Предложена цена – П1
2. Общ срок за изпълнение на услугата – П2
Предложеният срок за изпълнение не трябва да бъде по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни от
предоставяне на резултатите от секторното проучване от страна на Възложителя.

Относително
тегло
2
30% (0,30)
70% (0,70)

Максимално
възможен
брой точки
3
100
100

Символно
обозначение
(точките по
показателя)
4
Т1
Т2

Предложения, попадащи извън посочения максимален
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срок ще бъдат предложени за отстраняване и няма да
бъдат разглеждани.

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател като процент от комплексната оценка (до 100%);
в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.
Указания за определяне на оценката по всеки показател:
Показател 1 – Предложена цена – П1
с максимален брой точки – 100,
относително тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималния брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната
формула:
С min
Т1 = 100 х -----------Cn
където: „100” са максималните точки по показателя;
„C min” е най-ниската предложена цена.
„C n” е цената на n-я участник.
Точките по първия показател П1 на n-тия участник се получават по следната формула:
П1 = Т1 х 0,30
където „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – Общ срок за изпълнение на услугата – П2
с максимален брой точки – 100,
относително тегло в комплексната оценка – 0,70.
Максималния брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на услугата – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия
предложен срок по следната формула:
Срок min
Т2 = 100 х -------------Срок n
където: „100” са максималните точки по показателя;
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Срок min е най-краткият предложен срок за изпълнение.
Срок n - е предложеният срок за изпълнение на n-ия участник.
Точките по втория показател П2 на n-тия участник се получават по следната формула:
П2 = Т2 х 0,70
където „0,70” е относителното тегло на показателя
Забележка: Максималния срок за изпълнение на услугата не може да е по-дълъг от 90 календарни
дни от предоставяне на резултатите от секторното проучване от страна на Възложителя. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за
срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване.
-

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата
по двата показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител на поръчка се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече
оферти са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
За нуждите на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответните формули, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
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