МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи
изпълнителя за предоставяне на услуга по обособена позиция №2: Услуги по
сертификация на въведена в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана система
за управление на качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013 по
проект „Развитие на управленския капацитет в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД„,
финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-2.002-0125-C01 по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, като критерият за оценка на офертите е Икономически найизгодна оферта с критерий на възлагане оптимално съотношение качество - цена.
Показателите, които формират комплексната оценка (КО) на офертите по настоящата
Обособена позиция са:
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1.Предложена цена – П 1
2.Срок за провеждане на одита (след
получена заявка от Възложителя, в
календарни дни) – П 2
3. Срок за издаване на сертификатите (в
календарни дни) – П3
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Определянето на оценката по всеки показател, се извършва по следния начин:
1. Показател „Предложена цена” – максимален брой точки 100 точки получава офертата с
предложена най-ниска цена. Точките на останалите участници се получават по формулата:

Pmin
Р = -------------- x 100, където
Pn
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Pmin – най-ниската предложена цена;
Pn - предложената цена на n-ия участник;
100 - максималният брой точки за показателя.
Точките по първия показател за n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = P х 0,30, където:
„0,30” е относителното тегло на показателя

2.Показател „Срок за провеждане на одита (след получена заявка от Възложителя, в
календарни дни)“ – максимален брой точки от 100 точки получава офертата с най-кратък
срок за назначаване на одита след получена заявка от страна на Възложителя. Минимален
срок за провеждане на одита – 4 календарни дни и за трите стандарта общо. Участник,
предложил по-кратък срок от минималния ще бъде отстранен от участие поради
нереалистичност на представената оферта.
Точките на останалите участници се получават по формулата:
Сmin
С = -------------- x 100, където
Сn

Сmin – най-краткият срок за назначаване на одита;
Сn - предложен срок за назначаване на одит от n-ия участник;
Точките по втория показател за n-я участник се получават по следната формула:
П 2 = С х 0,40, където:
„0,40” е относителното тегло на показателя
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3. Показател „Срок за издаване на сертификатите“ (в календарни дни) – оценяването се
извършва, съгласно следните критерии:

Предложен срок за издаване на сертификатите след
успешно приключен сертификационен одит
Предложеният срок за издаване на всеки един от трите
сертификата не надвишава 15 дни.
Предложеният срок за издаване на всеки един от трите
сертификата е в рамките на 16 до 30 дни.
Предложеният срок за издаване на всеки един от трите
сертификата е в рамките на 31 дни и повече.

Брой точки
100
60
30

Точките по третия показател за n-я участник се получават по следната формула:
П3 = Тn x 0,30, където
Тn – получените точки от n-тия участник;
“0,30” – относителнoто тегло на показателя

Комплексната оценка се получава като сума от оценките по посочените показатели:
KO = П1 + П2 + П3

На първо място се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка (КО). Останалите
кандидати се нареждат по низходящ ред.
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