РАЗДЕЛ 11

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ
Настоящата методика определя реда и покозателите за оценка на офертите на участниците.
До оценка се допускат само оферти, които съдържат всички необходими документи и
отговарят на обявените от Възложителя условия. Допуснатите до оценка оферти се
оценяват по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3
от ЗОП.
Оценката се извършва от комисия, назначена със заповед на Възложителя и включва
показатели за оценка на организацията и професионалната компетентност на персонала,
съгласно чл. 70, ал. 4, т. 2 от ЗОП, на който е възложено изпълнението на поръчката, тъй
като качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал ще окаже
съществено влияние върху изпълнението на поръчката.
Комплексната оценка (КО) на офертата на отделния участник се определя по следната
формула:
КО = П1 х 0,30 + П2 х 0,40 + П3 х 0,30
П1 е показателят „Екип за изпълнение на поръчката” с относителна тежест 0,30 в
комплексната оценка
П2 е показателят „Организация за изпълнение на поръчката“ с относителна тежест 0,40
в комплексната оценка
П3 е показателят „Предлагана цена” с относителна тежест 0,30 в комплексната оценка
Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималната стойност на
комплексната оценка е 100 точки.
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Офертите се класират по низходящ ред на получената оценка, изчислена на база на
определените показатели, като на първо място се класира участникът, събрал най-много
точки, т.е. с най-висока комплексна оценка.
В случай че двама или повече участници получат равни оценки, изпълнителят се определя
по правилата на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
Оценките се определят както следва:
1. По Показател П1 „Екип за изпълнение на поръчката” на оценка подлежат
предложенията на участниците за професионалната компетентност на персонала от
екипа, който ще изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка, като
точките по този показател ще се присъждат, както следва:
1.1 Ръководител на екипа
Квалификация и специфичен опит
Съгласно Техническата спецификация Възложителят изисква минимум образователноквалификационна степен „Магистър”, специалност в областта на „Природни науки,
математика и информатика“ или „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“,

съгласно

Класификатора

на

областите

на

висшето

образование

професионалните направления или еквивалентна образователна степен,

и

минимум 5

години професионален опит по специалността и опит като ръководител на не по-малко от
5 (пет) научни разработки и/или научни проекти през последните 10 години, считано от
датата на подаване на офертата.
При съответствие с минимума, за ръководителя на екипа се присъждат 5 точки.
За наличието над минимума научни разработки и/или научни проекти, на които е бил
ръководител през последните 10 години, считано от датата на подаване на офертата, се
присъждат допълнително по 1 точка за всяко доказателство над минимума.
При наличие на научна степен доктор/доктор на науките се присъждат допълнително 2
точки, а при заемане на академична длъжност: за доцент – допълнително 3 точки; за
професор – допълнително 7 точки.
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1.2 Екперт проучвания 1
Квалификация и специфичен опит
Съгласно Техническата спецификация Възложителят изисква минимум образователноквалификационна степен „Магистър”, специалност в областта на „Природни науки,
математика и информатика“, професионално направление „Химически науки“с минимум 5
години професионален опит по специалността и минимум 5 години опит в областта на
провеждане и обработка на резултати от изследване на храни и хранителни технологии с
участие в минимум 5 изследвания, проучвания, анализи от последните 10 години, считано
от датата на подаване на офертата.
При съответствие с минимума, за експерта се присъждат 5 точки.
За наличието над минимума от 5 години опит в областта на провеждане и обработка на
резултати от изследване на храни и хранителни технологии през последните 10 години,
считано от датата на подаване на офертата, се присъждат допълнително по 1 точка за всяко
доказателство над минимума.
За наличието на участие над минимума от 5 изследвания, проучвания, анализи в областта
на провеждане и обработка на резултати от изследване на храни и хранителни технологии
през последните 10 години, считано от датата на подаване на офертата, се присъждат
допълнително по 1 точка за всяко доказателство над минимума.
При наличие на научна степен доктор/доктор на науките се присъждат допълнително 2
точки, а при заемане на академична длъжност: за доцент – допълнително 3 точки; за
професор – допълнително 7 точки.
1.3 Екперт проучвания 2
Квалификация и специфичен опит
Съгласно Техническата спецификация Възложителят изисква минимум образователноквалификационна степен „Магистър”, специалност в областта на „Технически науки“,
професионално направление „Химични технологии“, с минимум 5 години професионален
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опит по специалността и минимум 5 години опит в областта на провеждане и обработка на
резултати от изследване на алкохолните и безалкохолни напитки с участие в минимум 5
изследвания, проучвания, анализи от последните 10 години, считано от датата на подаване
на офертата.
При съответствие с минимума, за експерта се присъждат 5 точки.
За наличието над минимума от 5 години опит в областта на провеждане и обработка на
резултати от изследване на алкохолните и безалкохолни напитки през последните 10
години, считано от датата на подаване на офертата, се присъждат допълнително по 1 точка
за всяко доказателство над минимума.
За наличието на участие над минимума от 5 изследвания, проучвания, анализи в областта
на провеждане и обработка на резултати от изследване на алкохолните и безалкохолни
напитки през последните 10 години, считано от датата на подаване на офертата, се
присъждат допълнително по 1 точка за всяко доказателство над минимума.
При наличие на научна степен доктор/доктор на науките се присъждат допълнително 2
точки, а при заемане на академична длъжност: за доцент – допълнително 3 точки; за
професор – допълнително 7 точки.
Екперт анализатор
Квалификация и специфичен опит
Съгласно Техническата спецификация Възложителят изисква минимум образователноквалификационна степен „Магистър”, специалност в областта на „Природни науки,
математика и информатика“ или

„Технически науки“, професионално направление

„Химически науки“ или „Химични технологии“, с минимум 5 години професионален опит
по специалността и минимум 5 години опит в областта на извършване на лабораторни
анализи за определяне/сравняване на качеството на храни и/или напитки от последните 10
години, считано от датата на подаване на офертата.
При съответствие с минимума, за експерта се присъждат 5 точки.
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За наличието над минимума от 5 години опит в областта на провеждане и обработка на
резултати от изследване на алкохолните и безалкохолни напитки през последните 10
години, считано от датата на подаване на офертата, се присъждат допълнително по 1 точка
за всяко доказателство над минимума.

За доказателство за наличие на професионален компетентност за ръководителя и всеки
един от членовете на екипа от експерти могат да послужат:
-

Документи, удостоверяващи наличието на професионален опит в съответна област копие от трудова книжка, копие от трудов и/или граждански договор/и, референция
от работодател и/или други приложими документи;

-

Препоръки, както и други приложими документи, по преценка на кандидата.

По Показател П1 „Екип за изпълнение на поръчката” максималният брой точки (100
точки) получава офертата, оценена с най-голям брой точки.
Точките на участниците се определят по следната формула:
П1 = (En / Emax)х100 , където:
100 е максималният брой точки по показателя;
Emax са броят точки на участника, получил най-висока оценка по този показател;
En са броят на точките на съответния (n-ти) участник, изчислени като сбор от оценките за
всеки отделен специалист от предложения екип за изпълнение на проекта по следната
формула:
En =Тре+Теп1+Теп2+Теа, където
Тре – броят на точките на Ръководителя на екипа
Теп1 – броят на точките на експерт проучване 1
Теп2 – броят на точките на експерт проучване 2
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Теа– броят на точките на експерт анализатор
2. По Показател П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – в техническото
си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на
поръчката съгласно Техническата спецификация, Раздел 10 от Документацията за
обществената поръчка. Оценява се разбирането на участника за обхвата и целите на
поръчката и съответствието на предложеното от участника описание на посочената
организация на работа с изискванията на Възложителя, съгласно Техническата
спецификация.
Максималният брой точки, които може да получи участник е 100 точки.
Организация за изпълнение на поръчката

Оценка
/Точки/

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 30
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, а именно:
участникът е представил организация за изпълнение на поръчката
съгласно Техническата спецификация.
участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и в срок изпълнение на възложената услуга.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 60
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, а именно:
участникът е представил организация за изпълнение на поръчката
съгласно Техническата спецификация.
участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и в срок изпълнение на възложената услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата
методика под„задача “ се разбира обособена част от дефинирана
дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
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експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, експерти, в това число да се посочи времето в
човекодни/ човекочасове, за което съответния експерт е ангажиран с
изпълнението на съответната дейност и др.) и задълженията на
отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти за изпълнението на поръчката, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано,
че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение
на поръчката.
„Обоснованo” за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 80
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, а именно:
участникът е представил организация за изпълнение на поръчката
съгласно Техническата спецификация.
участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и в срок изпълнение на възложената услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
налични три от следните обстоятелства:
1.
За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата
методика под „задача" се разбира обособена част от дефинирана
дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно
дефинирани начало и край и измерими резултати)\
2.
За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, експерти в това число да се посочи времето в
човекодни/човекочасове, за което съответния експерт е ангажиран с
изпълнението на съответната дейност и др.) и задълженията на
отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти за изпълнението на поръчката, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано,
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че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение
на поръчката.
„Обоснованo” за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 100
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, а именно:
участникът е представил организация за изпълнение на поръчката
съгласно Техническата спецификация.
участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил
е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са
налични следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и описание на начините за
преодоляване на евентуалните рискове от забава или неизпълнение (за
целите на настоящата методика под „ задача" се разбира обособена част
от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на
отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има ясно дефинирани начачо и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (материали, експерти в това число да се посочи времето в
човекодни/човекочасове, за което съответния експерт е ангажиран с
изпълнението на съответната дейност и др.) и задълженията на
отговорния/те за изпълнението й експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на
екипа от експерти за изпълнението на поръчката, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано,
че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение
на поръчката.
„Обоснованo” за целите на настоящата методика, означава обяснение за
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението
на поръчката.

Оценителната комисия изготвя обща оценка по показател П2 „Организация за изпълнение
на поръчката“ за всяка допусната до оценка техническа оферта.
По Показател П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ максималният брой
точки (100 точки) получава офертата, оценена с най-голям брой точки по този показател.
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Точките на участниците се определят по следната формула:
П2 = (On / Omax) х 100 , където:
100 е максималният брой точки по показателя;
Omax са броят точки на участника, получил най-висока оценка по този показател;
On са броят на точките на съответния (n-ти) участник
3. По Показател ПЗ „Предлагана цена” максималният брой точки (100 точки)
получава офертата с предложена най-ниска цена.
Точките на участниците се определят по следната формула:
ПЗ = (Цмин / Цn х 100 , където:
100 е максималният брой точки по показателя
Цмин е цената на участника, предложил най-ниската цена от всички предложени
цени
Цn е цената, предложена от съответния (n-ти) участник
Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка
и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата.
ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с
точност до втория знак след десетичната запетая.
Закръгляване с точност до втория знак след десетичната запетая:
- когато третата цифра след десетичната запетая е 0,1,2,3, или 4, то цифрата на
предпоследния разряд остава непроменена;
- когато третата цифра след десетичната запетая е 5,6,7,8 или 9, то цифрата на
предпоследния разряд се увеличава с 1.
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Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия.
Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще
бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ
ред.
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-изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ
ред съобразно тяхната тежест.
2. по- ниска предложена цена;
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда
посочен по- горе.
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