Приложение 3
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ ОТ ЛИЦАТА ПО
РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН
КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР
3.1. Настоящата методика съдържа указания за определяне на комплексната оценка на
всяка оферта, показателите, броя точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната
оценка, както и указания за определяне на оценката по всеки показател.
3.2. Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не
са отстранени от участие при провеждане на вътрешен конкурентен избор и които
отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за
подбор. В случай че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания, се
отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.
3.3. Оценка по показателите:
а) Показател 1: „Предложена цена за разработване на проект съгласно
приложената към Поканата за представяне на оферти количествено-стойностна
сметка” (П1), с тежест 70 % в комплексната оценка.
Резултатът на съответния участник по този показател се изчислява, както следва:
П1 =

минимална предложена цена за разработване на проект
предложена цена за разработване на проект от оценявания участник

х 100

П1 ≤ 100 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая)
Забележка: Предлаганата от участниците цена трябва да е по-голяма от нула (>0).
В случай, че участник предложи цена ≤ 0, то той няма да бъде класиран и ще бъде
отстранен от участие. Предложената цена от участник е общата сума за
разработване на проект съгласно приложената към Поканата за представяне на
оферти количествено-стойностна сметка. Минимално предложената цена е тази с
най-ниска стойност от постъпилите от участниците във вътрешния конкурентен
подбор оферти за сключване на договор.
Важно! Отстранява се участник в процедурата по провеждане на вътрешен
конкурентен избор, ако е предложил цени за изпълнение, надвишаващи
съответните цени за същите дейности, предложени в Ценовото му предложение
към сключеното Рамково споразумение.
б) Показател 2 – „Предложен срок за разработване на проект“ (П2), с тежест в
комплексната оценка 30 %.

Предложението относно срока за изпълнение на предмета на поръчката се оценява с
оценка П2, която се формира при спазване на следната формула (мерната единица е
календарни дни):
Минимален предложен срок
П2 = ______________________
х 100
Предлаган срок
„Минимален предложен срок за разработване на проект” е най-краткият предложен срок
от участник, допуснат до участие и класиране;
„Предлаган срок” е срокът, предложен от съответния участник, съгласно техническото
му предложение.
Важно! Максималният и минималният срок за разработване на проект, се посочва
от Възложителя в Поканата за представяне на оферти при провеждане на
вътрешния конкурентен избор. Предложения, които са над посочения максимален
срок или под посочения минимален срок ще бъдат предложени за отстраняване от
участие във вътрешния конкурентен избор.
Предложеният срок за изпълнение включва дейностите по проектиране, без
дейностите за извършване на авторски надзор и следва да бъде цяло число!
3.4. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база
получена комплексна оценка за всяка оферта.
Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула:
КО = П1 х 70% + П2 х 30%,
където:
КО – комплексна оценка;
П1 – П2 – показатели за оценка.
Максималният брой точки, които могат да бъдат присъдени на участник, е 100.

