ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
„Подобряване условията на труд в „Костов-69“ ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
на офертите за участие в процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС
118/2014 г. с предмет:
Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS
OHSAS 18001:2007“
Обособена позиция 2: „Обучение на служителите във връзка с нововъведения стандарт
за здравословни и безопасни условия на труд от обучаваща организация“
1. Проверка за допустимост на кандидатите
1.1. Оценителната комисия извършва проверка на подадените оферти за наличие на
всички изискуеми от бенефициента „КОСТОВ - 69“ ЕООД документи;
1.2. Офертите, които покриват минималните изисквания към икономическите и
финансови възможности, техническите възможности и квалификация на
кандидата, се допускат до оценяване съгласно обявения в публичната покана
критерий за оценка - „икономически най- изгодна оферта“.
2. Оценка на предложенията на кандидатите
2.1. Оценка за обособена позиция 1
Показатели и подпоказатели

Относително Максимален Символно
тегло
в брой точки означение
комплексната
1. Предложена цена, в лева без ДДС
40 % (0,40)
10
Т цена
2. Допълнителни условия:
60 % (0,60)
10
Т доп.усл.
2.1. Срок за изпълнение на предмета на
4
Vсрок изп.
договора за услуга за обособена позиция 1,
в работни дни;
2.2.
Срок
за
отстраняване
на
6
V отстр.нес.
несъответствия, възникнали в хода на
провеждането на одити на етап 1 и етап 2
при сертифициране на внедрения стандарт
за здраве и безопасност при работа BS
OHSAS 18001:2007 за обособена позиция 1,
в работни дни.
Забележка: Подпоказатели 2.1 и 2.2 формират общ резултат в рамките на показател 2 –
„Допълнителни условия“.
Точките на n-тия участник за Показател 1 „Предложена цена“ се определят по следната
формула:
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С min
Т цена, n = 10 х ------------ , където
Cn
 10 е максималният брой точки по този показател;
 С min е най-ниската предложена цена измежду всички предложения по този показател
на участниците в процедурата, в лева без ДДС;
 C n е предложената цена от n-тия участник в процедурата, в лева без ДДС.
Точките на n-тия участник за Показател 2 „Допълнителни условия“ – се определят по
следната формула:
V срок изп., min
V отстр.нес., min
Т доп.усл., n = 4 х ------------------ + 6 x --------------------, където
V срок изп., n
V отстр.нес., n
 4 е максималният брой точки по подпоказтел 2.1- V срок изп.;
 6 е максималният брой точки по подпоказател 2.2 -V отстр.нес.;
 V срок изп, min е най-краткият предложен срок за изпълнение на предмета на договора за
обособена позиция 1 измежду всички предложения по този показател на
участниците в процедурата, в работни дни;
 V срок изп, n е предложеният срок за изпълнение на предмета на договора за обособена
позиция 1 от n-тия участник, в работни дни;
 V отстр.нес., min е най-краткият предложен срок за отстраняване на несъответствия,
възникнали в хода на провеждането на одити на етап 1 и етап 2 при сертифициране
на внедрения стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 за
обособена позиция1, измежду всички предложения по този показател на
участниците в процедурата, в работни дни;
 V отстр.нес.,n е срокът, предложен от n-тия участник за отстраняване на несъответствия,
възникнали в хода на провеждането на одити на етап 1 и етап 2 при сертифициране
на внедрения стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 за
обособена позиция 1, в работни дни.
Комплексната оценка на n-тия участник за обособена позиция 1 се определя по
следната формула:
КО 1 n = 0,40 х Т цена, n + 0,60 х Т доп.усл., n
2.2. Оценка за обособена позиция 2
Показатели

Относително максимален Символно
тегло
в брой точки означение
комплексната
оценка
1. Предложена цена, в лева без ДДС
40 % (0,40)
10
Т цена
2. Срок за изпълнение на предмета на договора
60 % (0,60)
10
Т срок изп
за услуга за обособена позиция 2, в работни
дни.
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Точките на n-тия участник за Показател 1 „Предложена цена“ се определят по следната
формула:
С min
Т цена, n = 10 х ------------ , където
Cn
 10 e максималният брой точки по този показател;
 С min е най-ниската предложена цена измежду всички предложения по този показател
на участниците в процедурата, в лева без ДДС;
 C n е предложената цена от n-тия участник в процедурата, в лева без ДДС.
Точките на n-тия участник за Показател 2 „Срок за изпълнение на предмета на договора
за услуга“ се определят по следната формула:
V срок изп, min
Т срок изп, n = 10 х ------------------ , където
V срок изп, n
 10 e максималният брой точки по този показател;
 V срок изп, min е най-краткият предложен срок за изпълнение на предмета на договора за
обособена позиция 2 измежду всички предложения по този показател на
участниците в процедурата, в работни дни;
 V срок изп, n е предложеният срок за изпълнение на предмета на договора за обособена
позиция 2 от n-тия участник, в работни дни;
Комплексната оценка на n-тия участник за обособена позиция 2 се определя по
следната формула:
КО 2 n = 0,40 х Т цена, n + 0,60 х Т срок изп, n
Общата оценка на n-тия участник е сума от комплексните оценки за двете
обособени позиции:
ОО n = КО 1 n + KO 2 n
Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока обща оценка, се класира на първо
място.

Забележка: При изчисленията резултатите се закръглят до третия знак след
десетичната запетая.
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