КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА1
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната
оферта".
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за
възлагане „най-ниска цена" по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1.

Критерий

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта" на
основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
2.

Допустимост

На оценка подлежат офертите на изпълнителите по Рамково споразумение №
ОПИК -6-1-4/13.04.2020 г.
Участници, чиито технически и ценови предложения не отговарят на
изискванията, посочени в настоящата документация и техническите спецификации, ще
бъдат отстранени от по-нататъшно участие, поради несъответствие с условията,
поставени от Възложителя.
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията
проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават
качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап от
участие се отстраняват оферти на участниците, които не отговарят на изискванията на
възложителя, видно от представеното техническо предложение.
Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на
комплексна оценка на офертите
3.

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по отношение на икономически найизгодната оферта по критерия „най-ниска цена" при следните показатели за
определяне на комплексната оценка:
Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване1) за
дестинации в Европа - П1- максимална оценка - 30 точки
1.

Числов израз на оценката по този показател се изчислява по следната
формула:
П1 = К1Х Т1, където
Ki = Cmin/Co
Cmin - най-ниската предложена такса за дестинации в Европа в офертите на
участниците;
Со - предложената такса за дестинации в Европа на оценяваната оферта
Т1 = 30 точки - тежест на показателя.
Забележка: Таксата на издаване на самолетен билет (такса обслужване) е
1

Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно за всяка обособена позоция.

фиксирана за времето на изпълнение на договора, както и за всички дестинации, и
не подлежи на промяна, освен в случаите, когато промяната е свързана с нейното
намаляване.
Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване') за
дестинации извън Европа - П2- максимална оценка - 20 точки
2.

Числов израз на оценката по този показател се изчислява по следната
формула:
П2 = К2Х Т2, където
К2= Cmin/Co
Cmin - най-ниската предложена такса за дестинации извън Европа в офертите на
участниците;
Со - предложената такса за дестинации извън Европа на оценяваната оферта
Т2 = 20 точки - тежест на показателя.
Забележка: Таксата на издаване на самолетен билет (такса обслужване) е
фиксирана за времето на изпълнение на договора, както и за всички дестинации, и не
подлежи на промяна, освен в случаите, когато промяната е свързана с нейното
намаляване.
Такса за издаване на самолетен билет (такса
дестинации в България - ПЗ- максимална оценка - 10 точки.
3.

обслужване)

за

Числов израз на оценката по този показател се изчислява по следната
формула:
ПЗ = КЗХ ТЗ, където
К3= Cmin/Co
Cmin - най-ниската предложена такса за дестинации в България в офертите на
участниците;
Со - предложената такса за дестинации в България на оценяваната оферта
ТЗ = 10 точки - тежест на показателя.
Забележка: Таксата на издаване на самолетен билет (такса обслужване) е
фиксирана за времето на изпълнение на договора, както и за всички дестинации, и не
подлежи на промяна, освен в случаите, когато промяната е свързана с нейното
намаляване.
4. Такса за обслужване за хотелско настаняване - П4- максимална оценка- 10

точки.
Числов израз на оценката по този показател се изчислява по следната
формула:
П4 = К4Х Т4, където
К4 = Cmin/Co
Cmin - най-ниската предложена такса за обслужване за хотелско настаняване,
осигуряване на трансфери и вътрешен транспорт в офертите на участниците;
Со - предложената такса за обслужване за хотелско настаняване, осигуряване на
трансфери и вътрешен транспорт на оценяваната оферта
Т4 = 10 точки - тежест на показателя.
Забележка: Такса обслужване за хотелско настаняване е фиксирана за времето
на изпълнение на договора, както и за всички места на настаняване и не подлежат на

промяна, освен в случаите, когато промяната е свързана с неговото намаляване. Всеки
участник трябва да предложи една такса за обслужване за хотелско настаняване,
независимо дали се организира настаняване в България, в Европа или извън Европа.
Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и
доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника- П5максимална оценка - 15 точки.
5.

Числов израз на оценката по този показател се изчислява по следната
формула:
П5 = К5Х Т5, където
К5 = Со/Стах
Стах - Най-високият процент освобождаване от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника,
предложен от участник в процедурата;
Со - Процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и
доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника, предложен
от участника, чието предложение се разглежда
Т5 = 15 точки - тежест на показателя.
В случай че участник оферира 0 % като процент освобождаване от дължимите по
тарифни условия глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената
на пътника, той ще получи 0 точки.
Освобождаване (в процент^ от дължимите по тарифни условия глоби
и доплащания при отказ от пътуване- Пб- максимална оценка - 15 точки.
6.

Числов израз на оценката по този показател се изчислява по следната
формула:
Пб = КбХ Тб, където
К6 = Со/Стах
Стах - Най-високият процент освобождаване от дължимите по тарифни условия
глоби и доплащания при отказ от пътуване, предложен от участник в процедурата;
Со - Процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и
доплащания при отказ от пътуване, предложен от участника, чието предложение се
разглежда.
Т6= 15 точки - тежест на показателя.
В случай че участник оферира 0 % като процент освобождаване от дължимите по
тарифни условия глоби и доплащания при отказ от пътуване, той ще получи 0 точки.
Класиране на офертите на участниците
Комисията определя оценките на офертите за всеки един от показателите по
отделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от
точките по показателите:
К компл. = П1 + П2 +ПЗ +П4 + П5 + П6
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната
оценка (максимално възможната К компл. е 100 т.). Останалите оферти заемат места в
класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните си оценки.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти за равни, се прилага чл.

57, ал, 2 или 3 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки.

ВАЖНО!
Цените посочени от участниците следва да бъдат в български лева, без включен
ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.
Предлаганата от участниците такса обслужване трябва да бъде положително
число, не по-малко от 0,01 лв. Оферти, предложили цена, по-ниска от 0.01 лв.,
ще бъдат отстранявани.
Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи
за изпълнение на поръчката. При несъответствие в посочените с цифри и с думи от
участник цени, за верни следва да се приемат тези, изписани с думи.
Оферти на участници, които не отговарят на поставените изисквания се
отстраняват от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

