III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ;
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

ПОКАЗАТЕЛИ;

МЕТОДИКА

ЗА

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани със
здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“
Критерий за оценка
Обществената поръчка по обособена позиция № 1 ще бъде възложена въз основа на
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „най-ниска
цена“.
Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се
класира офертата с най-ниската предложена цена – обща цена за изпълнение
предмета на поръчката по обособена позиция № 1.
При еднаква предложена най-ниска цена от двама или повече участници, Комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция №1 с решение на Възложителя.
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с
имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“
1.Критерий за оценка
Обществената поръчка по обособена позиция № 3 ще бъде възложена въз основа на
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално
съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите на участниците по обособена позиция №3 в настоящата
процедура е икономически най-изгодната оферта.
2. Показатели, относителната им тежест и методика за комплексна оценка
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците,
допуснати до оценка.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база
технически и финансови показатели съобразно представените в офертите предложения
на участниците, 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 комплексна оценка.
3. Показатели за оценка на офертите – вид, точки, методика за определяне на
точките по показател
3.1. Обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 3 –
теглови коефициент Т1 – 50 точки.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула – П1 = К1хТ1, където:
К1 = Cmin/Co
Cmin – най-ниската предложена обща цена за изпълнение предмета на поръчката
по обособена позиция № 3 в офертите на участниците;
Со – предложена обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена
позиция № 3 на оценяваната оферта;
Т1 – теглови коефициент на показателя – 50 т.;
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след
десетичната запетая.
3.2. Участие на възложителя в положителния финансов резултат, по
застраховката на имуществото (П2) – теглови коефициент (Т2) – 20 точки. Оценява се
всяко предложено в процент участие на възложителя в положителния финансов резултат
на тази застраховка при различните, посочени по-долу размери в проценти на квотата на
щета /под квота на щета се разбира съотношението в процент между размера на
платените премии, в т.ч. и тези по висящи (заявени, но още неизплатени) щети и размера
на изплатените обезщетения/. Точките по този показател се образуват като сбор от
точките на следните подпоказатели:
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щетата над 15.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1) – 3т.
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щета между 10.01% и 15% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) – 5т.
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- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щетата между 5.01% и 10% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4) – 7т.
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щетата между 0% до 5% (П2.5) - теглови коефициент (Т2.5) – 10т.
Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва:
П2.1 = предложен от участника бонус в % х Т2.1
максимален размер бонус в %
П2.2 = предложен от участника бонус в %х Т2.2
максимален размер бонус в %
П2.3 = предложен от участника бонус в %х Т2.3
максимален размер бонус в %
П2.4 = предложен от участника бонус в %х Т2.4
максимален размер бонус в %
Сборът от точките (П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4), дава стойността на показателя П2.
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната
запетая.
3.3. Допустимо самоучастие (П3) – теглови коефициент (Т3) – 25 точки - оценява
се посочения размер в лева, с който възложителя участва при изплащане размера на
обезщетението, т.нар. франшиз.
В случай че даден участник е предложил стойност 0.00 лева или изрично е записал, че
няма да се прилага самоучастие, то неговата оферта получава максималният брой точки,
а за целите на оценява на офертите на останалите участници, предложението му ще бъде
заместено с числото 0.01/
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула – П3 = К3хТ3, където:
К3 = Smin/So
Smin – най-ниският предложен размер на самоучастие в лева при изпълнение
предмета на поръчката по обособена позиция № 3 в офертите на участниците;
Sо – предложен размер самоучатие при изпълнение предмета на поръчката по
обособена позиция № 3 на оценяваната оферта;
Т3 – теглови коефициент на показателя – 25 т.
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след
десетичната запетая.
4. Относителната тежест на показателите в общата комплексна оценка е както
следва:
Обща цена /П1/ – 50 %
Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР /П2/ - 25%
Допустимо самоучастие /П3/ - 25%
Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100.
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5. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
Комисията, назначена от възложителя, определя оценките на офертите за всеки един от
показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува
като сума от точките по показателите.
Ккомпл. = П1+ П2+ П3
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата,
получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат
правилата на чл. 58 от ППЗОП.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция №3 с решение на Възложителя.
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Застраховане срещу рискове, свързани с пари,
събирани като постъпления от ДП БСТ“
1.Критерий за оценка
Обществената поръчка по обособена позиция № 4 ще бъде възложена въз основа на
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално
съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите на участниците по обособена позиция №4 в настоящата
процедура е икономически най-изгодната оферта.
2. Показатели, относителната им тежест и методика за комплексна оценка
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците,
допуснати до оценка.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база
технически и финансови показатели съобразно представените в офертите предложения
на участниците, 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 комплексна оценка.
3. Показатели за оценка на офертите – вид, точки, методика за определяне на
точките по показател
3.1. Обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 4 –
теглови коефициент Т1 – 60 точки.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула – П1 = К1хТ1, където:
К1 = Cmin/Co
Cmin – най-ниската предложена обща цена за изпълнение предмета на поръчката
по обособена позиция № 3 в офертите на участниците;
Со – предложена обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена
позиция № 4 на оценяваната оферта;
Т1 – теглови коефициент на показателя – 60 т.
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след
десетичната запетая.
3.2. Допустимо самоучастие (П2) – теглови коефициент (Т2) – 40 точки - оценява
се посочения размер в лева, с който възложителя участва при изплащане размера на
обезщетението, т.нар. франшиз.
В случай че даден участник е предложил стойност 0.00 лева или изрично е записал, че
няма да се прилага самоучастие, то неговата оферта получава максималният брой точки,
а за целите на оценява на офертите на останалите участници, предложението му ще бъде
заместено с числото 0.01.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула – П2 = К2хТ2, където:
К2 = Smin/So
Smin – най-ниският предложен размер на самоучастие в лева при изпълнение
предмета на поръчката по обособена позиция № 4 в офертите на участниците;
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Sо – предложен размер самоучатие при изпълнение предмета на поръчката по
обособена позиция № 4 на оценяваната оферта;
Т2 – теглови коефициент на показателя – 40 т.
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след
десетичната запетая.
4. Относителната тежест на показателите в общата комплексна оценка е както
следва:
Обща цена /П1/ – 60 %
Допустимо самоучастие /П2/ - 40%
Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100.
5. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
Комисията, назначена от възложителя, определя оценките на офертите за всеки един от
показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува
като сума от точките по показателите.
Ккомпл. = П1+ П2
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата,
получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат
правилата на чл. 58 от ППЗОП.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция №4 с решение на Възложителя.
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Застраховане срещу рискове, свързани с
автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“
1.Критерий за оценка
Обществената поръчка по обособена позиция № 5 ще бъде възложена въз основа на
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално
съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите на участниците по обособена позиция №5 в настоящата
процедура е икономически най-изгодната оферта.
2. Показатели, относителната им тежест и методика за комплексна оценка
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците,
допуснати до оценка.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база
технически и финансови показатели съобразно представените в офертите предложения
на участниците, 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 комплексна оценка.
3. Показатели за оценка на офертите – вид, точки, методика за определяне на
точките по показател
3.1. Обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 5 –
теглови коефициент Т1 – 60 точки.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула – П1 = К1хТ1, където:
К1 = Cmin/Co
Cmin – най-ниската предложена обща цена за изпълнение предмета на поръчката
по обособена позиция № 5 в офертите на участниците;
Со – предложена обща цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена
позиция № 5 на оценяваната оферта;
Т1 – теглови коефициент на показателя – 60 т.;
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след
десетичната запетая.
3.2. Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР, по
застраховка тип „Каско“ или еквивалент на МПС (П2) – теглови коефициент (Т2) – 40
точки. Оценява се всяко предложено в процент участие на възложителя в положителния
финансов резултат на тази застраховка при различните, посочени по-долу размери в
проценти на квотата на щета /под квота на щета се разбира съотношението в процент
между размера на платените премии, в т.ч. и тези по висящи (заявени, но още
неизплатени) щети и размера на изплатените обезщетения/. Точките по този показател
се образуват като сбор от точките на следните подпоказатели:
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щетата над 20.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1) – 3т.
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щета между 15.01% и 20% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) – 5т.
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- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щета между 10.01% и 15% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) – 7т.
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щетата между 5.01% и 10% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4) – 10т.
- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на
щетата между 0% до 5% (П2.5) - теглови коефициент (Т2.5) – 15т.
Точките по подпоказателите се изчисляват по формула, както следва:
П2.1 = предложен от участника бонус в % х Т2.1
максимален размер бонус в %
П2.2 = предложен от участника бонус в %х Т2.2
максимален размер бонус в %
П2.3 = предложен от участника бонус в %х Т2.3
максимален размер бонус в %
П2.4 = предложен от участника бонус в %х Т2.4
максимален размер бонус в %
П2.5 = предложен от участника бонус в %х Т2.5
максимален размер бонус в %
Сборът от точките (П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4+ П2.5), дава стойността на показателя П2.
Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната
запетая.
4. Относителната тежест на показателите в общата комплексна оценка е както
следва:
Обща цена /П1/ – 60 %
Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР /П2/ - 40%
Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100.
5. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
Комисията, назначена от възложителя, определя оценките на офертите за всеки един от
показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува
като сума от точките по показателите.
Ккомпл. = П1+ П2
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата,
получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат
правилата на чл. 58 от ППЗОП.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка по обособена позиция №5 с решение на Възложителя.
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