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РАЗДЕЛ - КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ
ПОКАЗАТЕЛ

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите на участниците за
настоящата
обществената
поръчка
е
„ОПТИМАЛНО
СЪОТНОШЕНИЕ
КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.

1. Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по
всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за
относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне
на икономически най-изгодната оферта.
2. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до
оценка оферти, без да я променя.
3. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение
качество/цена за всяка обособена позиция поотделно, определен съобразно следните
показатели:

Показател
Професионална
персонала (ПК)

компетентност

Финансова оценка на офертата (ФО)

на

Максимален брой
точки

Относителна
тежест

100

60%

100

40%

4. В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП,
показателят „Професионална компетентност на персонала ” (ПК) представлява оценка
на професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението
на поръчката.
5. Чрез показателят „Професионална компетентност на персонала” (ПК), на
който е възложено изпълнението на поръчката се оценява професионалната
компетентност на ключовите експерти, които следва да бъдат предложени от участника
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в съответствие с изискванията на Техническите спецификации, а именно „Графичен
дизайнер“ за обособена позиция № 1 и „Пресконферансие“ за обособена позиция №
2. По смисъла на параграф 2, т. 41 от ЗОП "професионална компетентност" е
наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация,
и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или
позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения“.

Методика за определяне на индивидуалните оценки за професионална
компетентност на „Графичен дизайнер “
Оценка за професионален опит /ПО/
Присъждат се по 2 т. за всеки договор и/или услуга и/или дейност за изработка на
рекламни материали и/или друг вид печатни материали, в който ключовият
експертът е участвал като експерт „Графичен дизайнер”.
Допълнително на експерта се присъждат 8 т. точки за опит при изготвянето на
графичен дизайн на поне един артикул по проекти, финансирани от ЕС при спазване
на правила за информация и публичност

Максималната стойност на техническата оценка ПК за обособена позиция 1 е 100
точки.
Методика за определяне на индивидуалните оценки за професионална
компетентност на „Пресконферансие“
Оценка за професионален опит /ПО/
Присъждат се по 2 т. за всеки договор/услуга/дейност за организиране и/или
провеждане на пресконференции и/или промоционални събития или други публични
събития, в които ключовият експерт е участвал като експерт „Пресконферансие”.
Допълнително на експерта се присъждат 8 т. за опит при участие като
пресконферансие на пресконференции и/или промоционални събития или други
публични събития по проекти, финансирани от ЕС при спазване на правила за
информация и публичност
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Максималната стойност на техническата оценка ПК за обособена позиция 2 е 100
точки.
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата за всяка обособена
позиция поотделно се извършва съгласно следната формула:
ФОmin
ФОN = –––––––––––– х 100,
ФОN
където:
ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N;
ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в
лева, без ДДС);
ФОN е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС).
Максималната стойност на ФОN е 100 точки и се дава на участника, предложил найниска цена.

III. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
16. Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник за всяка обособена
позиция поотделно по следния начин:
КОN = ПК х 0,60 + ФОN х 0,40
17. Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са
цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след
десетичната запетая.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.
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