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Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29
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„Разработване на планове за управление на риска от наводнения”
Съгласно Заповед № РД-ОП-53/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по
проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” и Заповед № РД-ОП62/19.11.2012г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-ОП-53/29.09.2012г. на Министъра
на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”, по проект „Разработване на планове за управление на риска от
наводнения”.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ
в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „ИЗБОР НА ЗВЕНО ЗА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ КЪМ
ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ
НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ”
Открита с Решение № Р-ПУРН-1 от 15.02.2013г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
на участници в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Избор на звено за външна техническа помощ към Екипа за управление и
изпълнение на проекта”
Оценяването на офертите на участниците в настоящата процедура се извършва по
критерий за „Икономически най-изгодна оферта”
Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията извършва
предварителна проверка на подадените предложения и съответствието им с
изискванията, обявени в документацията за участие.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на комплексната оценка,
определена въз основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място се
класира офертата с най-висока комплексна оценка. Оценките по отделните показатели
се поставят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
В случай, че двама или повече участници получат равни комплексни оценки,
изпълнителят на обществената поръчка се определя съгласно разпоредбите на чл. 71,
ал.4 и ал.5 на Закона за обществените поръчки.
Показателите за изчисляване на комплексната оценка са както следва:
I. Показатели за оценяване и относителни тегла (тежести)
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка
(КО), която се формира по следната формула:
КО = Т + Ц
където:
Т е техническата оценка на предложението
Ц е ценовата оценка на предложението
Максималната стойност на Комплексната оценка КО е 100 точки.
Т = 80 точки максимална стойност, 80% тежест в КО.
Ц = 20 точки максимална стойност, 20% тежест в КО.
1. Техническа оценка на предложението
1.1. Показател Т - представлява оценка на техническото предложение на участника за
изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в
Техническите спецификации.
Този показател се определя по формулата:
(Т1+Т2+Т3+Т4)
Т

* 80 , където:

=
200

200 е сумата от максималните стойности на всички показатели Т1+ T2+Т3+Т4.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Показателите са както следва:
Показател Т1 – Адекватност на обосновката на участника
Максимален брой точки - 56.
Общата оценка по този показател се формира като сума от общите оценки за всеки от
подпоказателите, всяка от които е изчислена като брой точки, определени по
четиристепенна скала за оценка и умножени по определения коефициент за тежест.
Т1 - Адекватност на обосновката на
участника

Скала на
оценката
(точки)

Точки на
участника

Коеф.
на
тежест

1.1. Задълбочен анализ на Техническите
спецификации, с представяне на основни
коментари по тях, които участникът
приема за съществени за изпълнение на
поръчката

минимум 1
максимум 4

6

1.2. Обосновка на основни въпроси и на
ключови моменти, имащи определящо
значение при постигане на целите на
поръчката – по този начин участникът
следва да покаже добро разбиране на
предмета на поръчката

минимум 1
максимум 4

3

1.3. Анализ на посочените в ТС рискове.
Идентифицирани и обосновани
допълнителни рискове, които могат да
доведат до забавяне или некачествено
изпълнение на поръчката. Предложени
мерки за предотвратяване и
преодоляване на рисковете и намаляване
на негативните последици при тяхното
евентуално възникване.

минимум 1
максимум 4

5

Обща оценка за Т1 (максимум 56 т.)

*

*

Обосновка
Обща
на
оценка на
дадената
участника
оценка

*

4 точки се присъждат, когато участникът е развил подробно и всеобхватно темата по съответната
компонента, представил е обосновка на виждането си, дефинирал е логически и функционални
взаимовръзки с останалите компоненти, отразил е адекватно приноса и ролята си по отношение на
изпълнението на съответната компонента. Представеното описание е в пълно съответствие с изискванията
на Техническата спецификация и гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
3 точки се присъждат, когато участникът е развил подробно темата по съответната компонента, представил
е обосновка на виждането си, но не го е обвързал логически и функционално с останалите компоненти или
не е отразил адекватно приноса и ролята си по отношение на изпълнението на съответната компонента.
Представеното описание е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и гарантира
частично изпълнението на всички изисквания на възложителя.
2 точки се присъждат, когато участникът е развил непълно темата по съответната компонента, не е
представил обосновка на виждането си не го е обвързал логически и функционално с останалите компоненти
или не е отразил адекватно приноса и ролята си по отношение на изпълнението на съответната компонента.
Представеното описание съответства частично на изискванията на Техническата спецификация и не
гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
1 точка се присъжда, когато описанието на съответната компонента отговаря на изискванията на
възложителя от техническата спецификация, но има съществени неясноти, непълноти и/или дефицити.
Представеното описанието не показва разбиране как ще бъдат постигнати очакваните резултати.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Показател Т2 – Техническа оценка на изпълнението на функционалните
изисквания, заложени в Техническите спецификации
Максимален брой точки - 60.
Общата оценка по този показател се формира като сума от общите оценки за всеки от
подпоказателите, всяка от които е изчислена като брой точки, определени по
четиристепенна скала за оценка и умножени по определения коефициент за тежест.
Т2 - Техническа оценка на
изпълнението на функционалните
изисквания, заложени в Техническите
спецификации

скала на
оценката
(точки)

2.1. Предложени виждания и подходи на
участника във връзка с
административното управление и
отчитане на проекта

минимум 1
максимум 4

3

2.2. Предложени виждания и подходи на
участника във връзка с финансовото
управление и отчитане на проекта

минимум 1
максимум 4

3

2.3. Предложени виждания и подходи на
участника за подготовка и провеждане
на обществените поръчки по ЗОП в
обхвата на проекта

минимум 1
максимум 4

3

2.4. Предложени виждания и подходи на
участника за повишаване на капацитета
на Възложителя по въпроси, свързани с
управлението на проекта и
изпълнението на отделните дейности

минимум 1
максимум 4

3

2.5. Предложени виждания и подходи на
участника за координация и контрол на
изпълнението на проекта

минимум 1
максимум 4

3

Обща оценка за Т2 (max 60 т.)

*

Точки на Коеф. на
участника тежест

*

Обща
оценка на
участника

Обосновка
на
дадената
оценка

*

4 точки се присъждат, когато участникът е развил подробно и всеобхватно темата по съответната
компонента, представил е обосновка на виждането си, дефинирал е логически и функционални
взаимовръзки с останалите компоненти, отразил е адекватно приноса и ролята си по отношение на
изпълнението на съответната компонента. Представеното описание е в пълно съответствие с изискванията
на Техническата спецификация и гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
3 точки се присъждат, когато участникът е развил подробно темата по съответната компонента, представил
е обосновка на виждането си, но не го е обвързал логически и функционално с останалите компоненти или
не е отразил адекватно приноса и ролята си по отношение на изпълнението на съответната компонента.
Представеното описание е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и гарантира
частично изпълнението на всички изисквания на възложителя.
2 точки се присъждат, когато участникът е развил непълно темата по съответната компонента, не е
представил обосновка на виждането си не го е обвързал логически и функционално с останалите компоненти
или не е отразил адекватно приноса и ролята си по отношение на изпълнението на съответната компонента.
Представеното описание съответства частично на изискванията на Техническата спецификация и не
гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
1 точка се присъжда, когато описанието на съответната компонента отговаря на изискванията на
възложителя от техническата спецификация, но има съществени неясноти, непълноти и/или дефицити.
Представеното описанието не показва разбиране как ще бъдат постигнати очакваните резултати.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Показател Т3 – Адекватност на предложената стратегия за изпълнение на
поръчката
Максимален брой точки - 68.
Общата оценка по този показател се формира като сума от общите оценки за всеки от
подпоказателите, всяка от които е изчислена като брой точки, определени по
четиристепенна скала за оценка и умножени по определения коефициент за тежест.
Т 3 - Адекватност на предложената
стратегия за изпълнение на поръчката

Четири
степенна
скала на
оценката
(точки)

Точки
на участника

Коеф. на
тежест

3.1. Методология и описание на
конкретните дейности за изпълнение на
поръчката с оглед постигане на нейните
цели и резултати.

минимум 1
максимум 4

7

3.2. Управление на изпълнението на
поръчката, вътрешен контрол и методи и
системи за гарантиране на качественото
изпълнение на поръчката.

минимум 1
максимум 4

5

3.3. Описание на конкретните
задължения и отговорности на
експертите и екипа на участника

минимум 1
максимум 4

5

Обща оценка за Т3 (max 68 т.)

*

*

Обща
оценка на
участника

Обосновка
на
дадената
оценка

*

4 точки се присъждат, когато участникът е развил подробно и всеобхватно темата по съответната
компонента, представил е обосновка на виждането си, дефинирал е логически и функционални
взаимовръзки с останалите компоненти, отразил е адекватно приноса и ролята си по отношение на
изпълнението на съответната компонента. Представеното описание е в пълно съответствие с изискванията
на Техническата спецификация и гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
3 точки се присъждат, когато участникът е развил подробно темата по съответната компонента, представил
е обосновка на виждането си, но не го е обвързал логически и функционално с останалите компоненти или
не е отразил адекватно приноса и ролята си по отношение на изпълнението на съответната компонента.
Представеното описание е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и гарантира
частично изпълнението на всички изисквания на възложителя.
2 точки се присъждат, когато участникът е развил непълно темата по съответната компонента, не е
представил обосновка на виждането си не го е обвързал логически и функционално с останалите компоненти
или не е отразил адекватно приноса и ролята си по отношение на изпълнението на съответната компонента.
Представеното описание съответства частично на изискванията на Техническата спецификация и не
гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
1 точка се присъжда, когато описанието на съответната компонента отговаря на изискванията на
възложителя от техническата спецификация, но има съществени неясноти, непълноти и/или дефицити.
Представеното описанието не показва разбиране как ще бъдат постигнати очакваните резултати.

Показател Т4 – Адекватност на предложения план график за изпълнение на
поръчката
Максимален брой точки - 16.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Т 4 - Адекватност на предложения план
график за изпълнение на поръчката
4.1. Времетраене и последователност на
предложените етапи и включените в тях
дейности, мотиви за избраните етапи и
последователност, гарантиращи навременно
и качествено изпълнение на поръчката.

Обща оценка за Т4 (max 16 т.)

Четири
степенна
скала на
оценката
(точки)

Точки
на участника

минимум 1
максимум 4

*

Коеф.
на
тежест

Обща
оценка на
участника

Обосновка
на
дадената
оценка

4

*

*

4 точки се присъждат, когато графикът за изпълнение е изготвен съобразно дейностите и процесите,
описани в методологията за изпълнение, отчетено е времето за провеждане на нормативно изисквани
процедури, налице е логическа и функционална обвързаност между различните процеси и пълно
съответствие в разпределение на времето между тях.
3 точки се присъждат, когато графикът за изпълнение е изготвен съобразно дейностите и процесите,
описани в методологията за изпълнение, но не е адекватно отчетено времето за провеждане на нормативно
изисквани процедури или липсва логическа и функционална обвързаност между различните процеси или е
налице несъответствие в разпределение на времето между тях.
2 точки се присъждат, когато графикът за изпълнение е частично съобразен с дейностите и процесите,
описани в методологията за изпълнение, отчетено е времето за провеждане на нормативно изисквани
процедури, липсват логическа и функционална обвързаност между различните процеси и е налице
разминаване във времето с дейностите, описани в методологията за изпълнение.
1 точка се присъжда, когато има съществени неясноти, непълноти и/или дефицити в план графика за
изпълнение - налице е несъответствие между графика и дейностите, описани в методологията за
изпълнение и липсва логическа и функционална обвързаност между различните дейности и процеси и е
налице несъответствие в разпределението на времето между тях.

Съществени неясноти, непълноти и/или дефицити са тези, които
Поставянето на точките за конкретния участник се осъществява въз основа на общото
експертно мнение на членовете на комисията. Това мнение се обосновава на базата на
посочените в горната таблица критерии за присъждане на съответния брой точки, като
се посочват причините (изтъкват се преимуществата или недостатъците на съответната
оферта, прави се анализ на съответната компонента и се мотивира логичен извод за
поставената оценка).
Поставената за всеки подпоказател оценка се умножава по съответния коефициент на
тежест. Получените общи оценки за всеки подпоказател се сумират и се получава
оценката за съответния показател Т1 , Т2 ,Т3, Т 4.
Членовете на оценителната комисия изготвят обща оценка „Т” за всеки отделен
участник, като писмено представя своите мотиви за нея.
2. Показател Ц = Цена за изпълнение = 20 точки максимална стойност.
Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците обща цена
за изпълнение на поръчката, по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Р min * 20
Ц

=

, където:
Рn

“P min” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до
оценка на оферта;
“20” е максималният брой точки за показателя;
“Pn” е предложената от участника „n” цена на оценяваната оферта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. БДУВДР носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

