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Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055,
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Публична покана по чл. 51 отЗУСЕСИФ
Методика заоценка

МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
за избор на изпълнител на поръчка с предмет:
„Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним
“Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО
№ В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 20142020, съфинансиран от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни
Критерий за оценка на предложенията: определянето на изпълнител при
провеждане на процедурата се извършва въз основа на «икономически най-изгодна
оферта», определена по критерий «оптимално съотношение качество/цена».
ЕТАП I. АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА:
1. Комисията извършва административна проверка за окомплектоване на подадените
документи и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.
2. На кандидати, чиито оферти са непълни, ще им бъде допълнително изискано да
допълнят представената документация. Комисията писмено уведомява участниците за липсващи
документи или за констатирани нередности, посочва точно вида на документа или документите,
които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е
еднакъв за всички участници. В случай че даден участник не предостави в срок изисканите
документи, същият се отстранява от настоящата процедура за избор на изпълнител.
3. Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска
разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено
представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в
офертата, като предоставените разяснения не следва да включват промени в техническото и
ценовото предложение на кандидатите.
4. Кандидати, чиито оферти не покриват поставените минимални изисквания, ще бъдат
отстранени и техните оферти няма да бъдат класирани.
5. Комисията предлага за отстраняване кандидат за когото са налице основания за
задължително отстраняване съгласно указанията в публичната покана.
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на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/

2

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“
Адрес за кореспонденция: 4700 Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 4, България
Мобилен телефон: +359 889532745 Електронна поща: ecoworldrhodopes@abv.bg

Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055,
MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от
Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020
6. Оферти, чиито ценови предложения надвишават максималния бюджет посочен в
публичната покана се отхвърлят, като недопустими.
7. Комисията предлага за отстраняване кандидат, който е представил невярна информация.
ЕТАП II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ОБХВАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА:
Преди същинското оценяване на офертите ще бъде извършена проверка за съответствие на
подадените документи от кандидата с минималните изисквания към обхвата и изпълнението на
дейността, съгласно приложеното Техническо задание, неразделна част от публичната покана.
В случай че дадена оферта не покрива минималните изисквания към обхвата и
изпълнението на дейността, тя ще бъде отхвърлена като недопустима.
Само оферти, преминали Етап І и Етап ІІ, подлежат на оценка на Етап ІІІ.
ЕТАП III. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА,
ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
При определяне на изпълнител чрез критерий „Оптимално съотношение качество-цена“
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 показатели.
Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

Символно
обозначение

2

3

(точките по
показателя)
4

1. Предложена цена (в лева, без ДДС) - П1

30% (0,30)

10

Т ц.

2. Срок на изпълнение (в календарни дни) - П2

70% (0,70)

10

Т с.и.

1

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.
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Указания за определяне на оценката по всеки показател:
ПОКАЗАТЕЛ 1 – „Предложена цена” (в лева, без ДДС), с максимален брой точки – 10 и
относително тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максимален брой точки получава офертата с най-ниска предложена цена (в лева, без ДДС)
– 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
С min
Т ц. = 10 х -----------------, където:
Cn
 „10” са максималните точки по показателя;
 „Cmin” е най-ниската предложена цена;
 „Cn”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П1 = Тц. х 0,30, където:
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
Точките по Показател 1 за всички участници се изчисляват до втория знак след
десетичната запетая включително.
ПОКАЗАТЕЛ 2 – „Срок на изпълнение” (в календарни дни), с максимален брой точки –
10 и относително тегло - 0,70.
Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение (в
календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнение на
дейността – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към найкраткия срок по следната формула:

С min
Т с.и. = 10 х -----------------, където:
Cn
 „10” са максималните точки по показателя;
 „Cmin” е най-краткия предложен срок на изпълнение;
 „Cn” е срока на изпълнение на n-я участник.
Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
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П2 = Т с.и. х 0,70, където:
 „0,70” е относителното тегло на показателя.
Забележки:
1. Предложеният от кандидата срок на изпълнение, следва да е изразен в календарни дни
и цели числа.
2. За целите на настоящата методика, оферти с предложен срок на изпълнение в
календарни месеци ще бъде приравняван в календарни дни, като се умножат по 30, за точно и
еднакво оценяване на всички постъпили оферти.
3. Участниците не могат да предлагат в своята оферта срок на изпълнение по-дълъг от
60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за
изпълнение на дейността. Предложения, надхвърлящи посочения максимален срок, ще бъдат
предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен
срок на изпълнение и/или не съдържат информация за предложен срок на изпълнение в
календарни дни и цели числа, ще бъдат предложени за отстраняване.
Точките по Показател 2 за всички участници се изчисляват до втория знак след
десетичната запетая включително.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по всички показатели, изчислени по формулата:
КО = П1 + П2
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Останалите
оферти се подреждат по низходящ ред на база получената комплексна оценка.
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