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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Организиране на събитие за популяризирането на
опазването на околната среда – провеждане на международен симпозиум за съвременно
изкуство Ломея” на проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк
„Русенски Лом”, одобрено за финансиране по процедура № BG161PO005/11/3/3.2/06/27
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, по
приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Договор DIR-5113326-С-006, проект №
DIR-5113326-6-100

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база „комплексна
оценка” /КО/, изчислена на база доказани възможности, организация на изпълнение и
предлагана цена за услугата, като се търси „икономически най-изгодна оферта” .
Оценката се извършва по показатели и съответните им тежести, пряко свързани с обекта
на обществената поръчка и посочени в поканата за обществена поръчка
Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в
комплексната оценка за класиране на предложенията:
Финансова част - до 35 точки
- Размер на предлагана цeна - от 0 до 40 точки
Специална част - до 75 точки
-

Организация и изпълнение на услугата – 35 точки

-

Кумулативно притежаване на квалификации на организаторите – 30 т.

Оценяването ще се извърши на база комплексна оценка по методика, определяща
икономически най-изгодното предложение - сумата от набраните точки по финансовата и
техническа част като максималният им брой е 100 точки.
Комплексната оценка КО на всяко предложение се получава по формулата:

КО = К1 + К2 + К3
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Методика за оценяване на предложенията:
Показател за оценка

точки

К1 - Предлагана цена

35

Условия за получаване

ПЦ min
ПЦ = ------------ х 35 = ..............точки.
ПЦ предл.

К2 - Организация и
изпълнение на услугата

К3 – Доказване на
организационни
умения

35

При задълбочено разработена организация на изпълнение на
дейността, с организиране на различни участници от
различни страни и настаняване на подходящи места.

20

При добре разработена организация на изпълнение на
услугата, но липса или неясно формулиране на някои от
изискванията на бенефициента.

10

При най-общо разработена организация на изпълнение без
отчитане условията на конкретния симпозиум.

30

При представяне на три или повече от три минимално
изисквани организатора с техни автобиографии, подходящи
образования, доказвано с дипломи и поне 3 доказателства от
участия в подобни дейности;

20

При представяне на три организатора с изисквани
автобиографии и три дипломи;

10

При представяне на три организатора с изисквани
автобиографии и по-малко от 3 подходящи дипломи.

3. Крайно класиране на участниците
3.1. Крайното класиране на участниците се извършва по средноаритметичния брой на
точките /сумата от общите оценки на всеки член на комисията за всеки участник, разделена на
броя на членовете на комисията/ за всеки участник.
3.2. На първо място се класира участника с най-висока комплексна оценка.
3.3. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при
прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак на десетичната точка.

