РАЗДЕЛ IX
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТАТА
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта,
която се определя въз основа критерия за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена“. Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на следните
показатели: Управление на риска /УР/, Срок за изпълнение и Цена.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО).
КО = П1х 50% + П2 х10% +П3 х 40%
Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател (наименование)

Максимално
възможен брой
точки

Относителна тежест в
комплексната оценка

1. Управление на риска /УР/– П1

100

50 %

2. Срок за изпълнение - П2

100

10 %

3. Цена – П3

100

40 %

П 1- Оценка по показател „Управление на риска“ (УР).
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя
в комплексната оценка 50%.
Метод на формиране на оценката:
максимален брой точки (100) точки – Посочената оценка се присъжда за
предложения, които относно управлението на рисковете отговарят на изискванията на
Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, съобразени са с предмета
на поръчката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на идентифицираните от Възложителя рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора (ниска, средна,
висока, с повишено внимание) и вероятността от проявлението и въздействието им върху
изпълнението на обществената поръчка.
- Въведени са ефективни контролни мерки/дейности, като всеки един риск е
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности/мерки за отстраняване на
последиците от настъпилия риск. Предложени са и повече от две конкретни ефективни
алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на всеки един от описаните от
възложителя рискове и повече от две конкретни ефективни алтернативни
дейности/мерки за отстраняване на последиците от неговото настъпване.
- Идентифицирани и разгледани са повече от три допълнителни риска освен
посочените в техническата спецификация, които са пряко свързани с изпълнението на
предмета на поръчката и е аргументирана възможността за тяхното настъпване. Отчетени са
възможните аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните допълнителни
рискове, оценена и предвидена е степента на въздействието им върху изпълнението на всяка
от дейностите по договора. Предложени са конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на идентифицираните допълнителни рискове и съответно конкретни адекватни
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването му.

оценка 80 точки – Посочената оценка се присъжда за предложения, които относно
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
указанията, техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката и е в сила
всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на идентифицираните от Възложителя рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора (ниска, средна,
висока, с повишено внимание) и вероятността от проявлението и въздействието им върху
изпълнението на обществената поръчка.
- Въведени са ефективни контролни мерки/дейности, като всеки един риск е
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности/мерки за отстраняване на
последиците от настъпилия риск. Предложени са и повече от две конкретни ефективни
алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на всеки един от описаните от
възложителя рискове и повече от две конкретни ефективни алтернативни
дейности/мерки за отстраняване на последиците от неговото настъпване.
- Идентифицирани и разгледани са три допълнителни риска освен посочените в
техническата спецификация, които са пряко свързани с изпълнението на предмета на
поръчката и е аргументирана възможността за тяхното настъпване. Отчетени са възможните
аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните допълнителни рискове,
оценена и предвидена е степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от
дейностите по договора. Предложени са конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на идентифицираните допълнителни рискове и съответно конкретни адекватни
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването му.
оценка 60 точки – Посочената оценка се присъжда за предложения, които относно
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в
указанията, техническата спецификация, техническото задание и са съобразени с предмета на
поръчката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на идентифицираните от Възложителя рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора (ниска, средна,
висока, с повишено внимание) и вероятността от проявлението и въздействието им върху
изпълнението на обществената поръчка.
- Въведени са ефективни контролни мерки/дейности, като всеки един риск е
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности/мерки за отстраняване на
последиците от настъпилия риск. Предложени са и повече от две конкретни ефективни
алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на всеки един от описаните от
възложителя рискове и повече от две конкретни ефективни алтернативни
дейности/мерки за отстраняване на последиците от неговото настъпване
- Идентифицирани и разгледани са два допълнителни риска освен посочените в
техническата спецификация, които са пряко свързани с изпълнението на предмета на
поръчката и е аргументирана възможността за тяхното настъпване. Въведени са ефективни
контролни дейности, като идентифицираните рискове са съпроводени с предложени от
Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на
идентифицираните допълнителни рискове, съответно за преодоляване последиците от
рисковете.
оценка 30 точки – Посочената оценка се присъжда за предложения, които относно
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
указанията, техническата спецификация, техническото задание и са съобразени с предмета на
поръчката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на идентифицираните от Възложителя рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора (ниска, средна,
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висока, с повишено внимание) и вероятността от проявлението и въздействието им върху
изпълнението на обществената поръчка.
- Въведени са ефективни контролни мерки/дейности, като всеки един риск е
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности/мерки за отстраняване на
последиците от настъпилия риск. Предложени са и повече от две конкретни ефективни
алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на всеки един от описаните от
възложителя рискове и повече от две конкретни ефективни алтернативни
дейности/мерки за отстраняване на последиците от неговото настъпване
- Идентифициран и разгледан е един допълнителен риск освен посочените в
техническата спецификация, който е пряко свързан с изпълнението на предмета на поръчката
и е аргументирана възможността за неговото настъпване. Въведени са ефективни контролни
дейности, като идентифицирания риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни
мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на идентифицирания допълнителен
риск, съответно за преодоляване последиците от риска.
оценка 5 точки – Посочената оценка се присъжда за предложения, които относно
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в
указанията, техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката и е в сила
всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на идентифицираните от Възложителя рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора (ниска, средна,
висока, с повишено внимание) и вероятността от проявлението и въздействието им върху
изпълнението на обществената поръчка.
- Въведени са ефективни контролни мерки/дейности, като всеки един риск е
съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности/мерки за отстраняване на
последиците от настъпилия риск. Предложени са и повече от две конкретни ефективни
алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на всеки един от описаните от
възложителя рискове и повече от две конкретни ефективни алтернативни
дейности/мерки за отстраняване на последиците от неговото настъпване
- Не е идентифицирания нито един допълнителен риск, освен тези
идентифицираните от възложителя рискове
П2- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка и не надвишава максималния срок за
изпълнение на СМР от 1140 календарни дни /38тридесет и осем месеца/.
Максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки),
Където:
Сi е предложеният срок за изпълнение на поръчката на съответния участник.
Сmin е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката, съгласно предложените
срокове на всички участници.
П3- ЦЕНА
До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за
изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по
показателя се изчисляват по формулата:
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки),
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Където:Цi е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение
на съответния участник.
Цmin е най-ниската предложена цена за съответната поръчката в лева без ДДС съгласно
ценовите предложения на всички участници.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от прогнозната стойност
за поръчката. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се
приема записът с думи.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - Комплексната оценка на офертата се получава
като сбор от оценките по показателите П1, П2 и П3.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 х 50% + П2 х 10% +П3х40%
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в
методиката и има максимална стойност 100 точки. Оферти, в които оценяваните показатели
имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до
оценка оферти, като всички точки се изчисляват до 2-ри знак след десетичната запетая.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на
офертите им, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока
КО.
В случай че 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:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател Управление на риска /УР, сравнен в низходящ
ред съобразно неговата тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по начина
описан по- горе.
Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на поръчката.
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