BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „STARE – СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА
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МЕТОДИКА
за оценка на предложения на кандидати
по процедура за избор на изпълнители с публична покана с предмет

“Консултантски услуги в сферата на
"Governance, Risk and Compliance" (GRC)”
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Общи положения
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, с които се цели да се определи
начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и определяне изпълнител на
поръчката.
Критерият за оценка на офертите е “оптимално съотношение качество – цена”.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка
оферта “Комплексна оценка” - (КО) като сума от индивидуалните оценки по показатели
П1, П2, и П3, както са определени в Таблица 1.
Таблица 1 – Показатели за формиране на комплексната оценка по процедурата
Символно
обозначение

(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

1

2

3

( точките по
показателя)
4

1. Образователноквалификационно ниво на
предложените от Кандидата
експерти – П1

30 % (0,30)

100

ТП1

2. Допълнителна квалификация
на
предложените
от
кандидата
експерти
в
сферата на сигурността в
международен план – П2

40 % (0,40)

100

ТП2

3. Предложената цена – П3

30 % (0,30)

100

ТП3

Показател - П

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени
относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3
е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено
символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Комплексна оценка /КО/ = П1 + П2+ П3
Максималният брой точки по комплексна оценка, който може да получи един участник, е
100 точки.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка,
като на първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
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Основни условия при оценката
1. До техническа оценка се допускат участниците, които са представили оферти,
отговарящи на предварително обявените условия за съответствие на техническото
задание.
2. Оценката на офертите се извършва от членовете на оценителната комисия в
съответствие с приетите показатели за оценка и тяхната тежест.
3. При всички аритметични операции, необходими за определяне на показателите,
резултатите се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
4. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
5. В случай че двама участника получат еднакъв резултат и няма друг кандидат,
класиран на първо място, на първо място се класира офертата, която съдържа поизгодни предложения, преценени в следния ред: 1. по-ниска предложена цена, 2.
по-изгодни предложения по останалите показатели, сравнени в низходящ ред
съобразна тяхната тежест.
Указания за определяне на оценката по всеки показател
Показател П1 – Образователно-квалификационно ниво на предложените от
кандидата експерти
Максималният брой точки по показател П1 е 100, а относително му тегло е 0,30.
Кандидатът следва да предложи 2 експерти (Експерт 1 и Експерт 2), чието образователноквалификационно ниво подлежи на оценка по показател П1. Оценката се формира на база
предоставените документи – копие/я на диплома/и за придобита образователна и/или
научна степен.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри
условия по отношение на показателя, както е посочено в Таблица 2.
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Таблица 2 – Условия за формиране на оценка по показател П1
Условия

Точки

1. Оценка на образователно-квалификационното ниво на Експерт 1
Точките за образователно-квалификационното ниво се присъждат, както
следва:
А/ за образователна и научна степен „Доктор“ или еквивалентно

50

Б/ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалентно

20

В/ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или еквивалентно

2

В случай че Експерт 1 не отговаря на нито едно от посочените по-горе условия,
офертата не получава точни по този показател.

0

Максимално възможни точки по т.1 от Показател П1
2. Оценка на образователно-квалификационното ниво на Експерт 2
Точките за образователно-квалификационното ниво се присъждат, както
следва:

50

А/ за образователна и научна степен „Доктор“ или еквивалентно

50

Б/ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалентно

20

В/ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или еквивалентно

2

В случай че Експерт 2 не отговаря на нито едно от посочените по-горе условия,
офертата не получава точни по този показател.
Максимално възможни точки по т.2 от Показател П1

0

50

Максимално възможни точки по показател П1

100

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П1 = ТП1 х 0,30 , където :
 ТП1 са точките на n- я участник по показател П1.
ТП1 = сбора от точките, присъдени за образователно-квалификационното ниво на
предложените експерти
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
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Показател П2 – Допълнителна квалификация на предложените от кандидата
експерти в сферата на сигурността в международен план
Максималният брой точки по показател П2 е 100, а относително му тегло е 0,40.
Кандидатът следва да предложи 2 експерти (Експерт 1 и Експерт 2), чиято допълнителна
квалификация подлежи на оценка по показател П2. Оценката се формира на база
предоставените документи за допълнителна квалификация в сферата на сигурността в
международен план – удостоверение/я или еквивалентен/ни документ/и, доказващи
придобита допълнителна квалификация в чуждестранни служби/академии/институции,
свързани със сигурността, борбата с тероризма и прането на пари.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри
условия по отношение на показателя, както е посочено в Таблица 3.
Таблица 3 – Условия за формиране на оценка по показател П2
Условия

Точки

Поне един от предложените експерти е придобил допълнителна
квалификация в чуждестранни служби/академии/институции, свързани със
сигурността, борбата с тероризма и изпирането на пари, в поне 3
чуждестранни държави.
Поне един от предложените експерти е придобил допълнителна
квалификация в чуждестранни служби/академии/институции, свързани със
сигурността, борбата с тероризма и изпирането на пари, в поне 2
чуждестранни държави.
Поне един от предложените експерти е придобил допълнителна
квалификация в чуждестранни служби/академии/институции, свързани със
сигурността, борбата с тероризма и изпирането на пари, в поне 1
чуждестранна държава.
Екипът на кандидата не отговаря на нито едно от гореизброените условия.
Максимално възможни точки по показател П2

100

50

20
0
100

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
П2 = ТП2 х 0,40 , където :
 ТП2 са точките на n- я участник по показател П2,
 „0,40” е относителното тегло на показателя.
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Показател П3 – Предложената цена
Максималният брой точки по показател П3 е 100, а относително тегло му тегло е 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
С min
----------------- , където:
Cn
ТП3 са точките на n- я участник по показател П3,
„100” е максималните точки по показателя ;
„Cmin” е най-ниската предложена цена ;
„Cn ”е цената на n-я участник.
ТП3 = 100 х






Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П3 = ТП3 х 0,30, където:
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
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