МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: Денонощна въоръжена охрана и осъществяване
на пропускателен режим на обектите на “Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена
в четири обособени позиции
Референтен № на
поръчката:

190-037

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
всяка оферта по обособената позиция при критерий „Икономически най-изгодна оферта“
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателите и относителната им тежест за определяне на
комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки
показател.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни по обособената
позиция, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага найниска цена за изпълнение на поръчката. При условие че и цените са еднакви се сравняват
предложенията по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната
тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти по обособената позиция, когато икономически най-изгодната
оферта не може да се определи по гореописания ред.
Комисията разглежда техническите предложения и при пълно съответствие с
изискванията на възложителя извършва класиране по посочените показатели и
съответните им относителни тежести, съгласно комплексна оценка по съответната
обособена позиция по следната формула:
Qi = Тi + Fi, където:
Qi комплексна оценка на участника i;
Ti оценка на участника по показателя, включващ качествени аспекти i;
Fi оценка на участника по показател цена i.
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№

Тежест на
показателя в
оценката %

Показател

Ti

Показател, включващ качествени аспекти

30

Т1

Качество на техническото предложение

30

Fi

Показател цена

70

F1

* Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за
един месец

70

Общо:

100

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка по всяка обособена позиция, като на първо място се
класира офертата с най-висока оценка по съответната обособена позиция.

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател:
Т1- Качество на техническото предложение
Максимален брой 100 точки получава Техническото предложение на участник,
което отговаря напълно на минималните изисквания на Възложителя и
съдържа и трите надграждащи елемента.

КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Техническото предложение включва концепция за охрана за всеки един
обект от обособената позиция, съобразена с техническата спецификация,
предварително обявените от Възложителя условия и изисквания, действащото
законодателство и задължително съдържа следните елементи:
1. Описание на всеки обект, местоположение, уязвими и рискови зони,
включително налични и препоръчителни технически средства за сигурност и
тяхната функционалност и ефективност; оценка на състоянието и степента на
сигурност на обекта, идентификация на видовете рискови фактори и
обстоятелства, влияещи на охраната на обектите и поставяне на конкретни
цели за ефективно и качествено изпълнение на предмета на поръчката;
Разработена система от мерки, способи и средства за физическа сигурност на
стратегическите обекти и зони, съгласно Указания на ДАНС Рег. № Д1068/26.08.2011 г.
2. Организация на изпълнителите, които ще извършват денонощна въоръжена
охрана на обектите, брой на постове за охрана, брой изпълнители за
денонощна въоръжена охранителна дейност, разположение, режим на
сменност, пропускателен режим, вид на техническите и помощни средства за
охрана и технически средства за комуникация, с които всеки един изпълнител
на охранителна дейност ще разполага, данни за моторните превозни средства
/когато е приложимо/ и тяхната собственост.
3. Начин на изпълнение на услугата, включващ:
3.1. Начин на реализиране на охраната на всеки един обект, съобразен с
особеностите на охраняваните обекти. Приложена схема на всеки обект.
Обходен режим: периодичност, честота, маршрути. Права, задължения и
действия на изпълнителите на денонощната охранителна дейност, на
ръководителя на охранителния екип /когато е приложимо/ във връзка с
начина на реализиране на охраната.
3.2. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността на всеки от
охраняваните обекти, вкл. при възникване на кризисни ситуации, природни
бедствия, аварии, терористични актове, нарушения на обществения ред
(демонстрации, масови безредици и др.), взаимодействие с органите на МВР
и компетентните служби, както и за оперативна връзка с определено/и от
Възложителя лице или лица и с оперативните дежурни от страна на
Възложителя. Последователност и начин на действие при различните
кризисни ситуации, времето за реакция, готовността за оперативно
взаимодействие с компетентните органи, съгласно характера на кризисната
ситуация. Задължения и действия на охранителния състав при възникване на
правонарушения и кризисни ситуации. Задължения и действия на

Максимален
брой точки
100

ръководителя /когато е приложимо/ при възникване на правонарушения и
кризисни ситуации.
3.3. Документи, които ще се водят и съхраняват на всеки обект, както и други
документи по преценка на участника, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразени с изискванията на действащото законодателство и изискванията
на Възложителя.
3.4. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на
дейността на изпълнителите на денонощната въоръжена охрана при
изпълнението на охранителната дейност за всеки обект;
3.5. Обучение, което ще преминават изпълнителите на денонощната
въоръжена охрана за осигуряване на качеството на охранителната услуга.
Забележка: Техническо предложение, което не съдържа изброените по-горе
елементи, не се допуска до оценяване.
Техническо предложение, в което са констатирани пропуски и/или формално
описание на организацията за изпълнение и/или предложената концепция за
изпълнение е неефикасна и неефективна, и/или което не отговаря на
поставените от възложителя изисквания в документацията, и/или което не
отговаря на действащото законодателство, няма да бъде допуснато до
оценяване.
„Пропуски“ за целите на настоящата методика са налице, когато
техническото предложение на участника не е неотговарящо на изискванията
на възложителя, но са налице неточно описание на конкретен обект и/или
неговата специфика и/или в предложената организация, липсва подробна
информация, конкретика и яснота.
„Формално” за целите на настоящата методика означава, когато
техническото предложение на участника не отразява и не е съобразено
максимално с конкретната специфика на съответен обект на възложителя, а
по-скоро е общовалидно за подобна дейност и от него не е видно, че е
изготвено за конкретния обект, предмет на поръчката, а също и такава, в
която участникът, относно предложената организация за изпълнение, е
повторил самите изисквания на техническата спецификация и/или само
декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно как
съответните дейности ще бъдат реализирани и поставените цели изпълнени.
„Неефикасна и неефективна“ за целите на настоящата методика
означава, когато е предложена концепция за изпълнение в техническото
предложение на участник, която не е съобразена в необходимата степен с
организацията на охрана и поставените цели, броя на заетите лица,
функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контрола върху
изпълнението им с особеностите на конкретния обект, предмет на поръчката.
Минимален брой точки получава Техническо предложение на участник, което
съдържа изброените по-горе елементи (т.1, т.2 и т.3). Участникът
задължително е описал всеки един от изброените по-горе елементи.

20 точки

Предложеното от участника Техническо предложение отговаря на 40 точки
изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, като включва
изброените по-горе елементи (т.1,т.2 и т.3) и същевременно надгражда
минималните изисквания на Възложителя, при условие че е налично едно от
следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата, ангажирани
с изпълнението на поръчката (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача за съответния обект; (за целите на настоящия показател под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен изпълнител на денонощната въоръжена
охрана и/или на ръководителя /когато е приложимо/ и чието изпълнение
може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и
измерими резултати).
2. За всяка дейност и задача за съответния обект са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи,
срещи с Възложителя и др., както и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й изпълнител/и на денонощната въоръжена охрана и/или на
ръководителя /когато е приложимо/);
3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката,
без да се завишава нейната стойност.
„Обосновано” за целите на настоящата методика, означава обяснение, което
безспорно доказва приложимостта и полезността на предложените дейности
при изпълнението на поръчката.
Предложеното от участника Техническо предложение отговаря на 70 точки
изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, като включва
изброените по-горе елементи (т.1,т.2 и т.3) и същевременно надгражда
минималните изисквания на Възложителя, при условие че са налични две от
следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата, ангажирани
с изпълнението на поръчката (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача за съответния обект; (за целите на настоящия показател под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен изпълнител на денонощната въоръжена
охрана и/или на ръководителя /когато е приложимо/ и чието изпълнение
може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и
измерими резултати);
2. За всяка дейност и задача за съответния обект са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи,
срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др., както и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й изпълнител/и на
денонощната въоръжена охрана и/или на ръководителя /когато е
приложимо/);
3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката,
без да се завишава нейната стойност.

„Обосновано” за целите на настоящата методика, означава обяснение, което
безспорно доказва приложимостта и полезността на предложените дейности
при изпълнението на поръчката.

Предложеното от участника Техническо предложение отговаря на 100 точки
изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, като включва
изброените по-горе елементи (т.1,т.2 и т.3) и същевременно надгражда
минималните изисквания на Възложителя, при условие че са налични и трите
от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата, ангажирани
с изпълнението на поръчката (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача за съответния обект; (за целите на настоящия показател под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен изпълнител на денонощната въоръжена
охрана и/или на ръководителя /когато е приложимо/ и чието изпълнение
може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и
измерими резултати)
2. За всяка дейност и задача за съответния обект са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи,
срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др., както и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й изпълнител/и на
денонощната въоръжена охрана и/или на ръководителя /когато е
приложимо/);
3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на
Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката,
без да се завишава нейната стойност.
„Обосновано” за целите на настоящата методика, означава обяснение, което
безспорно доказва приложимостта и полезността на предложените дейности
при изпълнението на поръчката.

Методика за формиране оценката по показател Т1- Качество на техническото
предложение:
Ti = [(T1i /maxT1) * 30] където:
T1i са точките, които е получил съответният участник от показателя Качество на
техническото предложение;
Т1max са най-големият брой точки, получени от участник от показателя Качество на
техническото предложение.
F1 – Цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за един месец* в лв. без ДДС

* формира се на база цената за един охранител за месец и предложения от участника
брой охранители по съответната обособена позиция, като за ПГХ „Чирен“ и УВЦ
„Република“ не се калкулира броя допълнителни охранители по т. 4.1.3.3 и т. 4.2.4.1 от
раздел IV от техническата спецификация.
Методика за формиране на показател цена:
F = (minF1/F1i) * 70 където:

minF1 е най-ниската от всички предложени цени за извършване на услугата, предмет на
поръчката за един месец в лв. без ДДС;
F1i е предложената цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за един месец
в лв. без ДДС от съответния участник.
За целите на формирането на комплексната оценка резултатите от всички изчисления при
прилагане на методиката ще се закръгляват с точност до втория знак след десетичната
запетая.

