РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ
И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас,
както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

(Настоящaта методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката
по всеки показател на офертите е разработена на основание чл. 70, ал.7 от ЗОП и е
част от Документацията за обществена поръчка съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗОП)
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор. 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 обществена поръчка в
процедурата и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от
обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, поставени от
Възложителя.
Методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки
показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната
до този етап на процедурата оферта.
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“ – чл. 70,
ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Начин за определяне на оценката по всеки показател:

Показателите за оценка са както следва:
- Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 %
- Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %.
*Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе
показатели, чрез следната формула:
КО= Ктп + Кц
1. Показател 1 (Ктп) – „ Технически показател”, с максимален брой точки – 60 т.
(шестдесет);
Предложение за цялостна концепция за охраната, пропускателен режим, реакция
при пожарна и аварийна ситуация, съобразена с особеностите на обекта за охрана,
което включва:
организация на охраната, режим и сменност, общ брой на охранители,
брой постове и сменяемост;
- дефинирани задачи и отговорности;
- структура, взаимовръзки и схема на охраната;
разработени варианти за действия на охранителите при различни екстремални
ситуации
при различни природни бедствия, аварии, терористични актове и
взаимодействие с органите на МВР;
реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата в извън работно време и
празничните дни;
- подходящ квалифициран персонал, ангажиран за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията на настоящата документация;
Оценката по този показател се определя, като Участникът представил цялостната
концепция по всички горе-изброени елементи, съобразена с особеностите на обекта за
охрана, получава 60 т.
Участникът, представил концепция, в която липсва конкретика по някоя от позициите,
съобразно особеностите на обекта, получава 40 т.
Участникът, представил концепция, която е схематична и не е съобразна с особеностите
на обекта получава 30 т.
2. Показател 2 (Кц) – „Предложена месечна цена”, с максимален брой точки – 40 т.
(тридесет);
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (обща цена
за охрана на обектите) – 40 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
Кц= Цmin x 40
Цn
Цmin е най-ниската предложена цена
Цn е предложена цена от съответния кандидат

Крайно класиране
!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана
цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
За всички оценявани показатели в посочената методика, закръглявания на
предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая.
Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките, получени за
всеки Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна
(оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.)
Когато 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 показатели извън предложената цена, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по
посочения начин.
Допълнителни пояснения
Всички използвани думи или термини в настоящата методика, на които не е дадена
дефиниция, включително и думите или термините използвани в самите дефиниции, да се
разбират в смисъла, даден им от тълковния речник на думите в българския език.

