МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на „икономически найизгодна оферта“ съобразно критерий „оптимално съотношение цена/качество“, съгласно чл.
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната
оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на
комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки
показател.
Комисията прилага методиката за оценка по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от
Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник
представи техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя,
посочени в техническата спецификация или на действащото законодателство, се отстранява
от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.
Участник, който само е потвърдил изпълнението на изискванията на Възложителя
или ги е повторил, без предложението му да съдържа индивидуален подход и предложение
за изпълнението им, ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2
„а“ от ЗОП.
Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база
получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се
класира на първо място. 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 останалите показатели, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който
може да бъде получен за съответния показател).
Ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горните условия,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя и са допуснати до оценяване, се оценяват с комплексна оценка (КО).
За икономически най-изгодна се определя тази оферта, която има най-висока
комплексна оценка.
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки и се формира
от следните 3 показателя:
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№

Показател

Тежест Максимален брой точки

П1

Предложена цена (ПЦ)

30%

100 т.

П2

Професионална компетентност на персонала (ПКП)

30%

100 т.

П3

Предложение за изпълнение (ПИ)

40%

100 т.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който:
1) Е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя;
или
2) Не е попълнил образеца на техническото предложение, съгласно изискванията на
Възложителя;
или
3) Представил техническо предложение, в което има текстове, показващи
предназначение на предложението за друга обществена поръчка (назоваване на
друг Възложител, други дейности извън обхвата на поръчката и др.) или водят до
вътрешно противоречие.

1. Показател П1 „Предложена цена” (ПЦ) с максимален брой точки – 100 и
относителна тежест в комплексната оценка – 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:
ПЦ = 100 х Цmin/Цn
където:
• “100” са максималните точки по показателя;
• “Цmin” е най-ниската предложена цена;
• “Цn” е предложената цена от участника, чието предложение се разглежда.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
ПЦ1n = Пцn х 0,30, където „0,30” е относителната тежест на показателя.
2. Показател П2 „Професионална компетентност на персонала” (ПКП) с
максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка –
30%.
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ПКП = ПКП1 + ПКП2 + ПКП3 + ПКП4 + ПКП5 + ПКП6 + ПКП7 + ПКП8,
където ПКП1 – ПКП8 са индивидуалните оценки на професионалната
компетентност на всеки от експертите, предложени от участника за провеждане
на осемте обучения в обхвата на поръчката.
Таблица 1: Оценка по ПКП1 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 1
на тема „Специфика на дигитализацията на печатни издания“
ПКП1 - Професионална
компетентност на лектора за
Обучение № 1
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой
точки

В допълнение към задължителните
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

2,5 т.

Придобита образователно-научна
степен„доктор” или научна степен „доктор
на науките”.
Специфичен професионален опит Под 2 години
в изпълнението на услуга/и и/или или
дейност/и, свързана/и с темата на участие в 1 проект/дейност, свързана с
темата на провежданото обучение
провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5 проекта/дейности, свързани
с темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани
с темата на провежданото обучение
Общ професионален опит в
До 2 години
изпълнението на услуга/и и/или
Между 2 и 5 години
дейност/и, свързана/и с
Над 5 години
провеждането на обучения
Брой публикации, еднакви или
Под 3
сходни с темата на обучението,
Между 3 и 5
което експертът ще води
Над 5

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.
1 т.
2 т.
4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейност, свързана с дигитализация на печатни
издания.

Максималният възможен брой точки по ПКП1 е 12,5 т.
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Таблица 2: Оценка по ПКП2 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 2
на тема „Обучение за сложно търсене в Платформата COBISS. NET“
ПКП2 - Професионална
компетентност на лектора за
Обучение № 2
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за присъждане на точки

В допълнение към задължителните 2,5 т.
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Специфичен професионален опит Под 2 години
в изпълнението на услуга/и и/или или
дейност/и, свързана/и с темата на участие в 1 проект/дейност, свързана с
темата на провежданото обучение
провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5 проекта/дейности, свързани
с темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани
с темата на провежданото обучение
Общ професионален опит в
До 2 години
изпълнението на услуга/и и/или
Между 2 и 5 години
дейност/и, свързана/и с
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или
сходни с темата на обучението,
което експертът ще води

Брой
точки

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

Над 5

4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейност, свързана с библиографско
и информационно обслужване.

Максималният възможен брой точки по ПКП2 е 12,5 т.
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Таблица 3: Оценка по ПКП3 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 3
на тема „Каталогизация на монографични публикации“
ПКП3 - Професионална
компетентност на лектора за
Обучение № 3
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой
точки

В допълнение към задължителните 2,5 т.
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Специфичен професионален опит Под 2 години
в изпълнението на услуга/и и/или или
дейност/и, свързана/и с темата на участие в 1 проект/дейност, свързана с
темата на провежданото обучение
провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5 проекта/дейности, свързани
с темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани
с темата на провежданото обучение
Общ професионален опит в
До 2 години
изпълнението на услуга/и и/или
Между 2 и 5 години
дейност/и, свързана/и с
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или Под 3
сходни с темата на обучението,
Между 3 и 5
което експертът ще води
Над 5

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.
1 т.
2 т.
4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейности, свързани с каталогизация на
публикации/електронни издания.

Максималният възможен брой точки по ПКП3 е 12,5 т.
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Таблица 4: Оценка по ПКП4 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 4
на тема „Обучение по Авторско право във връзка със съдържанието на
електронните издания“
ПКП4 - Професионална
Обстоятелства за присъждане на точки
Брой
компетентност на лектора за
точки
Обучение № 4
Образователна
и
научна В
допълнение
към
задължителните 2,5 т.
степен/научна степен
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

Специфичен професионален опит
в изпълнението на услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с темата на
провежданото обучение

Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Под 2 години
или
участие в 1 проект/дейност, свързана с темата
на провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
До 2 години

Общ
професионален опит в
изпълнението на услуга/и и/или
дейност/и,
свързана/и
с Между 2 и 5 години
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или Под 3
сходни с темата на обучението,
Между 3 и 5
което експертът ще води
Над 5

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.
1 т.
2 т.
4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейност, свързана с авторското право
и сродните му права.

Максималният възможен брой точки по ПКП4 е 12,5 т.
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Таблица 5: Оценка по ПКП5 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 5
на тема „Дизайн на електронни издания“
ПКП5 - Професионална
компетентност на лектора за
Обучение № 5
Образователна и научна
степен/научна степен

Специфичен професионален опит
в изпълнението на услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с темата на
провежданото обучение

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой
точки

В
допълнение
към
задължителните 2,5 т.
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:
Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Под 2 години
или
участие в 1 проект/дейност, свързана с темата
на провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
До 2 години

Общ
професионален опит в
изпълнението на услуга/и и/или
дейност/и,
свързана/и
с Между 2 и 5 години
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или Под 3
сходни с темата на обучението,
Между 3 и 5
което експертът ще води
Над 5

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.
1 т.
2 т.
4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейност, свързана със съдържанието
и форматите на електронните издания.

Максималният възможен брой точки по ПКП5 е 12,5 т.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
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Таблица 6: Оценка по ПКП6 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 6
на тема „Търсене в структурирани и неструктурирани информационни ресурси и
информационно посредничество“
ПКП6 - Професионална
Обстоятелства за присъждане на точки
Брой
компетентност на лектора за
точки
Обучение № 6
Образователна
и
научна В
допълнение
към
задължителните 2,5 т.
степен/научна степен
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

Специфичен професионален опит
в изпълнението на услуга/и и/или
дейност/и, свързана/и с темата на
провежданото обучение

Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Под 2 години
или
участие в 1 проект/дейност, свързана с темата
на провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в 2 до 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
До 2 години

Общ
професионален опит в
изпълнението на услуга/и и/или
дейност/и,
свързана/и
с Между 2 и 5 години
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или Под 3
сходни с темата на обучението,
Между 3 и 5
което експертът ще води
Над 5

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.
1 т.
2 т.
4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейност, свързана с търсене на
информация в структурирани и неструктурирани информационни ресурси и
информационно посредничество.

Максималният възможен брой точки по ПКП6 е 12,5 т.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
8

Таблица 7: Оценка по ПКП7 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 7
на тема „Експертиза на документи за автентичност – документна и
графологична експертиза“
ПКП7 - Професионална
компетентност на лектора за
Обучение № 7
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой
точки

В допълнение към задължителните
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

2,5 т.

Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Специфичен професионален опит Под 2 години
в изпълнението на услуга/и и/или или
дейност/и, свързана/и с темата на участие в 1 проект/дейност, свързана с темата
на провежданото обучение
провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в от 2 до 5 проекта/дейности,
свързани с темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности, свързани с
темата на провежданото обучение
Общ професионален опит в
До 2 години
изпълнението на услуга/и и/или
Между 2 и 5 години
дейност/и, свързана/и с
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или
сходни с темата на обучението,
което експертът ще води

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

Над 5

4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбира дейност, свързана с документна и
графологична експертиза.

Максималният възможен брой точки по ПКП7 е 12,5 т.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
9

Таблица 8: Оценка по ПКП8 за ключов експерт за провеждане на Обучение № 8
на тема „Организация и управление на електронното съдържание в областта на
образованието и науката“
ПКП8 - Професионална
компетентност на лектора за
Обучение № 8
Образователна и научна
степен/научна степен

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой
точки

В допълнение към задължителните
изисквания, лекторът притежава едно от
следните обстоятелства:

2,5 т.

Придобита образователно-научна степен
„доктор” или научна степен „доктор на
науките”.
Специфичен професионален опит Под 2 години
в изпълнението на услуга/и и/или или
дейност/и, свързана/и с темата на участие в 1 проект/дейност, свързана с темата
на провежданото обучение
провежданото обучение
Между 2 и 5 години
или
участие в от 2 до 5 проекта/дейности,
свързани с темата на провежданото обучение
Над 5 години
или
участие в над 5 проекта/дейности свързани с
темата на провежданото обучение
Общ професионален опит в
До 2 години
изпълнението на услуга/и и/или
Между 2 и 5 години
дейност/и, свързана/и с
провеждането на обучения
Над 5 години
Брой публикации, еднакви или
сходни с темата на обучението,
което експертът ще води

1 т.

2 т.

3 т.

1 т.
2 т.
3 т.

Под 3

1 т.

Между 3 и 5

2 т.

Над 5

4 т.

Под „сходни/свързани с темата“ се разбират дейност, свързана с организация и
управление на електронното съдържание.

Максималният възможен брой точки по ПКП8 е 12,5 т.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
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Максималният възможен брой точки за ПКП1 + ПКП2 + ПКП3 + ПКП4 +
ПКП5 + ПКП6 + ПКП7 + ПКП8 е 100 т.
Забележки:
* Минималните изисквания към лекторите са част от задължителните условия за
изпълнение на поръчката. Несъответствието с минималните изисквания ще доведе до
отстраняване на участника поради несъответствие с предварително обявените условия на
Възложителя.
** Оценката по показател П2 - „ПКП“ се формира на базата на представената от
всеки участник информация за професионалната компетентност на част от предложения
персонал за изпълнение на поръчката. В случай, че не е представена информация за
професионалната компетентност, свързана с методиката за оценка на някои от членовете на
екипа и/или той не притежава професионална компетентност, която отговаря на конкретнo
обстоятелство, което е основание за присъждане на точки участникът няма да получи
точки по съответния елемент. На оценка подлежат само предложения, които отговарят на
минималните изисквания на Възложителя за професионална компетентност на екипа, в
случай че не е представена информация за професионалната компетентност, свързана с
минималните изисквания към някой от членовете на екипа и/или той не притежава
професионална компетентност, която отговаря на минималните изисквания, участникът се
отстранява от участие.
*** „Пълната информация, необходима за оценяването на професионалната
компетентност на експертите, следва да се представи в техническото предложение на
участника.“
Допълнителните изисквания към лекторите се използват като показател за оценка на
офертата и не са критерии за подбор.
Участникът следва да опише в своята оферта, ангажираният по настоящата поръчка
експертен екип. Екипът от експерти се посочва в „Списъка с експерти”, в образеца на
Техническото предложение – Образец № 3 от документацията за участие.
Участникът е длъжен, при поискване от страна на Възложителя да представи
доказателства за декларираните в техническото предложение данни.

3. Показател П3 „Предложение за изпълнение” (ПИ) с максимален брой точки
– 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40%.
4. П3 = (П3.1. +П3.2.+ С)/60 * 100

Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
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П3 - Предложение за
изпълнение
П3.1. Съдържание на
учебните програми –
максимален брой 30 т.

П3.2. Предложени
техники/похвати за
провеждане на обученията
- максимален брой 20 т.

„С“ - Срок за
организиране на
обученията след подадена
заявка от Възложителя –
максимален брой 10 т.

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой точки

Участникът е предложил 1 под-тема за
10 т.
всяка тема и за предложената под-тема е
изложено обяснение за връзката между
очаквани знания/умения (целените
резултати) и предлаганата под-тема.
Участникът е предложил 2 под-теми за
20 т.
всяка тема и за всяка под-тема е изложено
обяснение за връзката между очаквани
знания/умения (целените резултати) и
предлаганите под-теми.
Участникът е предложил минимум 3 под30 т.
теми за всяка тема и за всяка под-тема е
изложено обяснение за връзката между
очаквани знания/умения (целените
резултати) и предлаганите под-теми.
Участникът е предложил 1 обучителна
7 т.
техника/подход и обяснение как
предлаганата техника/подход е относима
към придобиването на очаквани
знания/умения (целените резултати).
Участникът е предложил 2 обучителни
13 т.
техники/подходи и обяснение как
предлаганите техники/подходи са относими
към придобиването на очаквани
знания/умения (целените резултати).
Участникът е предложил минимум 3
20 т.
обучителни техники/подходи и обяснение
как предлаганите техники/подходи са
относими към придобиването на очаквани
знания/умения (целените резултати).
Този под-показател касае срока за организиране на
обучение, след представена от Възложителя заявка. Под
„срок за организиране на обучения“ се има предвид времето,
което е необходимо на Изпълнителя за представяне на
цялостна концепция за организиране на всяко обучение,
включително конкретни хотели/зали, места, дати, часове,
транспорт, параметри на изхранване и настаняване и т.н.
Срокът за организиране на обученията се представя в дни,
като не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни, но не

Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
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П3 - Предложение за
изпълнение

Обстоятелства за присъждане на точки

Брой точки

може да бъде по-кратък от един ден. Участник, представил
оферта в различен времеви измерител ще бъде отстранен.
Предложеният срок за организиране на обучения (С) се
изчислява по следната формула:
С = Сmin/Сn х 10;
Сmin – e минималния предложен срок;
Сn – срокът, предложен от оценявания участник;
Получената оценка се закръглява до втория знак след
десетичната запетая;
Срокът се предлага в цели дни.

Максимален брой точки по показател С е 10 точки.
5. Комплексна оценка на офертите (KO)
Всяка допусната до оценка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки
по следната формула:
КОn = 0,30 x ПЦn + 0,30 x ПКПn + 0,40 x ПИn
където:
КОn е комплексната оценка на офертата на n-тия на участник;
ПЦцn е брой точки по показател „Предложена цена“ на офертата на n-тия участник;
ПКПn е брой точки по показател „Професионална компетентност на персонала“ на
офертата на n-тия участник.
ПИn е брой точки по показател „Предложение за изпълнение“ на офертата на n-тия
участник.
Участникът, класиран на първо място, се определя за Изпълнител и се предлага
на Възложителя за сключване на договор с него.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018г., по проект:
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