РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

TOM III

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
НА ОФЕРТИТЕ
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ЗА
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”,
„Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”,
„Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните
лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и
противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на
поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект
„Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани
резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и
възстановителни дейности",
със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване на планове за управление на резервати
„Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”,
„Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/,
включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”;
Обособена позиция № 2: „Актуализиране на планове за управление на поддържани
резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка”
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Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически
най-изгодна оферта”.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може
да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показатели
(наименование)

Максимално
възможен бр. точки

Техническо предложение – ТО
Ценово предложение – ЦО

70
30

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = ТО + ЦО
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и
техническите задания (TOM IV), отчитайки спецификите в оферирания срок.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО
Максимален брой точки по показателя - 70 точки.
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
Брой
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
точки
A. Описание на стратегията на участника - следва да съдържа
изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на
поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща
детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички
процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за
постигане
на
всеки
от
посочените
в
заданията
за
изработване/актуализиране на плановете за управление резултати, с
посочване на концепция за организация на работната сила за качествено
и в срок изпълнение на договора.
Представената от участника оферта съдържа цялостната методология за 45
изпълнение на направените предложения, описани са средствата за
постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на
работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван
резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките
между тях.
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Представената от участника оферта съдържа методология за изпълнение
на направените предложения, описани са средствата за постигане на
посочените резултати, като част от предложенията се позовават на
общоизвестни методи, термини и технологични процеси и други,
предложена е организация на работа, съобразена с очаквания резултат,
разгледани са всички процеси, без да са отчетени връзките между тях
Представената от участника оферта съдържа изложение на методологията
за осъществяване предмета на поръчката, но липсва описание на някои
процеси към съответните дейности и/или използвани средства за
постигане на посочените в Техническите задания (TOM IV) резултати,
или не съдържа детайлно описана концепция за организация на работната
сила за качествено и в срок изпълнение на договора, или същата съдържа
общо позоваване на действия, без същите да са обвързани с конкретни
действия от страна на екипа експерти.
Б. Взаимодействие със заинтересованите лица – oписание и обосновка
на конкретен подход за взаимодействие с всяка отделна категория
заинтересовани лица от посочените в документацията, които следва да
гарантират постигането на очаквания от Възложителя и детайлно
посочен в документацията краен резултат.
Участникът е посочил конкретен подход за взаимодействие с всяка
отделна категория заинтересовани лица от посочените в документацията,
който следва да гарантират постигането на очаквания от Възложителя и
детайлно посочен в документацията краен резултат, като е представена
обосновка, която детайлно и аргументирано разглежда как предложеният
подход ще доведе до оптимално реализиране на крайния резултат.
Участникът е посочил конкретен подход за взаимодействие с всяка
отделна категория заинтересовани лица от посочените в документацията,
който следва да гарантират постигането на очаквания от Възложителя и
детайлно посочен в документацията краен резултат, като не е представена
обосновка как предложеният подход ще спомогне за това или
представената обосновка не е изцяло аргументирана.
Участникът е декларирал само общ ангажимент, че при изпълнението ще
се цели ефективно взаимодействие с всички категории заинтересовани
лица, посочени в документацията
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2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ЦО
До оценка по показател Предлагана цена (ЦО) се допускат само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.
Максимален брой точки по показателя – 30 точки.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ЦО = (Цmin / Цi) х 30 = .......... (брой точки)
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Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение
на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
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