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Инвестира във вашето бъдеще! 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Поддържане чистотата на 

морските води” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не 
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта 
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ 

 

Процедура с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучение за 

прилагане на технологията по стандарт BS OHSAS 18001“ 

 
Методиката за оценка на оферти е инструмент за комплексна оценка и класиране на оферти, 

изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е: 

“Икономически най-изгодната оферта”. Класирането на офертите се извършва по низходящ 

ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока 

оценка.  

 

ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА:  

1. Оценка на административното съответствие:  
а) Комисията извършва административна проверка за комплектовка на подадените 

документи и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие, 

съгласно Таблица №1 по-долу. 

б) Кандидати, чийто начин на плащане по оферта не съответства на условията, описани в 

поканата, ще бъдат отстранени от участие. 

в) Комисията за оценка проверява финансовите оферти за аритметични грешки. Всички 

аритметични грешки се поправят без това да е в ущърб на участника. 

г) Оферти надвишаващи максималния бюджет на договора, се отхвърлят. 

 

                                     Административно съответствие                                         Таблица №1 

№ Изискване ДА НЕ Н/П 

1 Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално 

състояние (оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис, 

печат и текст „вярно с оригинала"), или извадка от Търговския 

регистър (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно 

с оригинала") - когато кандидатите са юридически лица; 

Удостоверение от регистър БУЛСТАТ (копие, заверено от кандидата 

с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") - когато кандидатства 

дружество, регистрирано по реда на ЗЗД; а когато е физическо лице - 

документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с подпис, 

печат и текст „вярно с оригинала") 

   

2 Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118/ 20.05.2014 

на Министерския съвет, оригинал; 

   

3 Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата 

(когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – 

оригинал или нотариално заверено копие. 

   

4 Копия на отчетите за приходите и разходите от последните три 

финансови години  в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си – заверени от кандидата с 

подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”; 

 Общ годишен оборот на участника през последните три 

финансови години  в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал дейността си – не по-

малък от 120 000 лева.  
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№ Изискване ДА НЕ Н/П 

5 Списък на основните договори с предмет, съпоставим с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, 

считано до датата на публикуване на поканата и в зависимост от 

датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността 

си. В списъка се посочват предмета, стойността, брой обучени 

лица, дата на сключване на договора, възложителя по него. 

 Кандидатът трябва да е изпълнил минимум 3 договора за 

последните 3 години, считано до датата на публикуване 

на поканата и  в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си, в 

дейности сходни на предмета на поръчката, а именно 

организиране и провеждане на обучения по стандарт BS 

OHSAS 18001:2007 или еквивалент. 

   

6 Минимум 3 препоръки за добро изпълнение съответстващи на  

договорите от списъка по т. 5   

   

7 Заверено копие на валиден сертификат за Система за 

управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалент, с обхват обучения. 

 

   

8 Списък на обучителите на кандидата, които ще участват  в 

изпълнение на дейността – включващ име, образование и 

професионален опит, оригинал, подписан и подпечатан от 

кандидата. Изпълнителят следва да осигури екип от най-малко 

следните обучители: 
обучител № 1: 
Квалификация: висше образование, магистър. 
Специфичен професионален опит: Доказан опит за участие в успешно 

изпълнени най-малко два договора със сходен предмет на дейност*. 
*Сходен предмет на дейност е провеждане на обучения по стандарта 

OHSAS или еквивалент. 

обучител № 2:  
Квалификация: висше образование, магистър; сертификат за 

одитор по BS OHSAS 18001 или еквивалент. 

Специфичен професионален опит:  

Доказан опит за участие в успешно изпълнени най-малко два 

договора със сходен предмет на дейност*. 

* Сходен предмет на дейност е провеждане на обучения по 

стандарта OHSAS или еквивалент. 

   

9 Списъкът на обучителите следва да бъде придружен с копия на 

дипломи, сертификати и др. документи  за доказване на 

образование и квалификация, изисквани по т.8;  
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№ Изискване ДА НЕ Н/П 

10 Препоръки за добро изпълнение, издадени от възложители за 

всеки от обучителите от списъка по т.8 - минимум по две 

препоръки за всеки предложен обучител, представени в копия, 

заверени с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на 

кандидата. Препоръките са за доказване на специфичен опит и 

професионално изпълнение на съответния обучител. 

   

11 Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението 

на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако 

кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) - оригинал 

   

12 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако 

кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) - оригинал 

   

13 Проект на договор – подписан от представляващия/ите Кандидата и 

подпечатан; 

   

 

При необходимост комисията прилага чл. 18, ал. 3 от ПМС 118/2014 г. 

Само офертите, преминали успешно етапа на „Административна оценка“, подлежат на „Оценка 

по показатели“ 

 

 

 

 

2. Оценка по показатели:  
Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Критериите за 

оценка на офертите и тяхната относителна тежест за всяка една обособена позиция са, както 

следва: 

Таблица №2 

Критерий/показател Относителна тежест в 

брой точки 

 

1. Предложена цена (П 1)  
 

30 т.  

 

2. Срок на  изпълнение  (П 2)  
 

70 т.   

 

ОБЩО 

 

100 т. 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ  ТОЧКИ  

 

1. Предложена цена – П 1  
 

 

Максимален брой 

точки – 30  

П1= РN 30 

Кандидатът, предложил най-ниска цена получава 30 точки. Броят точки на останалите 

участници се изчислява по следната формула:  

РN= (Рmin/Рn) x 30,  

където Рmin е минималната предложена цена, Рn е цената, предложена от N-тия участник, а 

PN са точките по показателя „Предложена цена“ на N-тия участник. 

 

 

2. Срок на изпълнение -П 2 

 

Максимален брой 
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 точки – 70 

П2=ТN 70 

Кандидатът, предложил най-кратък срок на изпълнение получава 70 точки. Броят точки на 

останалите участници се изчисляват по следната формула: 

ТN = (Тmin / Tn) x 70 

където Tmin е минималния предложен срок, Tn е срока, предложен от N-тия участник, а TN са 

точките по показателя „Срок на изпълнение“ на N-тия участник. 

 

Оценката на всеки един кандидат се изчислява по формулата – П = П 1 + П 2  

 

При изчисляване на точките, всички цифри се закръгляват с точност до втория знак след 

десетичната запетая.  

 


