III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ПОКАЗАТЕЛИ;
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
относими към всяка една обособена позиция

МЕТОДИКА

ЗА

1.Критерий за оценка
Обществената поръчка по всяка от обособените позиции 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 в настоящата процедура, по всяка от
обособените позиции 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 за дадена обособена позиция се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана на
имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез
сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика
на тази техника /К1/ - максимален брой точки 20
По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото
му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата за дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата концепция за техническо
изпълнение, а именно:
1. Описание на спецификата на дейността /при съобразяване с изискванията на
Възложителя в техническата спецификация за тази дейност и обхвата на
обособената позиция/, рискови фактори и безопасност, график на работа,
режимна охрана, функционални и специфични задължения на охранителите от
мобилните охранителни патрули, действия при сигнали за „аларма“, „паник
бутон“, „саботаж“, както и в различни кризисни ситуации, връзките на
взаимодействие и непосредствен контрол;
2. Реагиране и съдействие от подвижни охранителни групи, които могат да се
използват при осъществяване на дейността;
3. Организация на комуникационни системи;
4. Данни за техническите средства за охрана – МПС, оръжие, боеприпаси, вид и др.
данни;
5. Контрол при изпълнение на дейността.
6. Проект на План за реагиране при задействане на сигнали „аларма“, „паник бутон“,
„саботаж“, на обектите под охрана, включени в предмета на поръчката по
съответна обособена позиция;
7. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността на обектите под охрана,
включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при
възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж,
масови безредици, терористичен акт и взаимодействие с органите на МВР и за
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взаимодействие с Възложителя. Задължения и действия на охранителния състав
от мобилните охранителни патрули, вкл. при правонарушения и кризисни
ситуации;
8. План за поддръжка и профилактика на обектите под охрана, включени в предмета
на поръчката по съответна обособена позиция /в съответствие с изискванията тук,
по-горе/;
9. Документите, които ще се водят за изпълнение на дейността;
10. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на охранителите от
мобилните охранителни патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на
предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция;
11. Системата за подбор и обучение на охранители за мобилните охранителни
патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на предмета на настоящата
поръчка по съответната обособена позиция;
12. Системата за инструктажи на охранителите, включени в мобилните охранителни
патрули, които ще бъдат използвани за изпълнение на предмета на настоящата
поръчка по съответната обособена позиция;
13. Мерките, които ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на собствения си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по
съответна обособена позиция.
Точките по показателя се присъждат както следва:
5 точки се присъждат на оферта, в която техническото предложение формално отговаря
на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените
по-горе елементи (т.1-13вкл), но от предоставената информация и данни не може да се
изведе заключение за степента на организация на охраната и контрола при извършване
на дейността, която да е над базовите изисквания.
„Формално” за целите на настоящата методика означава когато в техническото
предложение, участника е повторил самите изисквания на възложителя и/или само
декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно и без да
обосновава как ще се изпълни дейността.
10 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените погоре елементи (т.1-13 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на
Възложителя, като в техническото предложение са налични две от следните три
обстоятелства:
1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой
какво ще изпълнява);
2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и
задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността);
3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на
възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на
стойността.
„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за приложимостта
и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката.
20 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените по--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр. 2
Раздел III от Документация за участие в обществена поръчка с наименование: „Предоставяне на
застрахователни услуги“, по обособени позиции – Критерий за възлагане; Показатели; Методика за
комплексна оценка

горе елементи (т.1-13 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на
Възложителя като в техническото предложение са налични всичките три обстоятелства:
1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой
какво ще изпълнява);
2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и
задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността);
3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на
възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на
стойността.
„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за приложимостта
и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката.
Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана и транспорт
на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в
организираните от БСТ хазартни игри /К2/ - максимален брой точки 40
По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото
му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата за дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата концепция за техническо
изпълнение, а именно:
1. Описание на спецификата на дейността /при съобразяване с изискванията на
Възложителя в техническата спецификация за тази дейност и обхвата на
обособената позиция/,
2. Рискови фактори и безопасност, график на работа, режим на транспортиране,
функционални и специфични задължения на екипите, осъществяващи дейността,
както и план за действията им в различни кризисни ситуации, връзките на
взаимодействие и непосредствен контрол;
3. Реагиране и съдействие от подвижни групи, които могат да се използват при
осъществяване на дейността;
4. Данни за техническите средства за охрана при транспортиране на пари и
удостоверителни знаци – МПС, оръжие и др. данни;
5. Контрол при изпълнение на дейността;
6. Проект на План за маршрут за осъществяване на инкасирането на обектите,
включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция;
7. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността при транспортиране на
парите/удостоверителните знаци, събрани от обектите, включени в предмета на
поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при възникване на кризисни
ситуации, природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици,
терористичен акт и взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие с
Възложителя. Задължения и действия на охранителния състав от мобилните
охранителни патрули, вкл. при правонарушения и кризисни ситуации;
8. Документите които ще се водят за изпълнение на дейността;
9. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на охранителите от
екипите, осъществяващи инкасирането по съответна обособена позиция;
10. Системата за подбор и обучение на охранители, които ще бъдат включвани в
екипите, осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата
поръчка по съответната обособена позиция;
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11. Системата за инструктажи на охранителите, които ще бъдат включвани в екипите,
осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата поръчка
по съответната обособена позиция;
12. Мерките, които ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на собствения си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по
съответна обособена позиция.
Точките по показателя се присъждат както следва:
5 точки се присъждат на оферта, в която техническото предложение формално отговаря
на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените
по-горе елементи (т.1-12вкл), но от предоставената информация и данни не може да се
изведе заключение за степента на организация на охраната и контрола при извършване
на дейността, която да е над базовите изисквания.
„Формално” за целите на настоящата методика означава когато в техническото
предложение, участника е повторил самите изисквания на възложителя и/или само
декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно и без да
обосновава как ще се изпълни дейността.
20 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените погоре елементи (т.1-12 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на
Възложителя, като в техническото предложение са налични две от следните три
обстоятелства:
1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой
какво ще изпълнява);
2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и
задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността);
3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на
възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на
стойността.
„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за приложимостта
и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката.
40 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените погоре елементи (т.1-12 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на
Възложителя като в техническото предложение са налични всичките три обстоятелства:
1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой
какво ще изпълнява);
2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и
задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността);
3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на
възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното
включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на
стойността.
„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за приложимостта
и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката.
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Ценови показател - оценява предложения на участника от ценовото му предложение
/Оц/, има максимален брой 40 точки и включват следните подпоказатели:
Оценка на предложението на участника за цена за редовно инкасиране на един
обект - в лева без ДДС (Оц1).
Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 20 т. При
направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за
показателя 20, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници
Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001,
по следната формула:
Оц1 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената,
предложена от участника, чието предложение се оценява *20,
където 20 е максималният брой точки по подпоказателя.
*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията по този
подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след десетичната запетая.
** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите на
изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник цена по този
подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците цена.

Оценка на предложението на участника за цена за охрана със СОТ на един обект в
рамките на един календарен месец, в лева без ДДС (Оц2).
Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. При
направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за
показателя 12, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници
Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001,
по следната формула:
Оц2 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената,
предложена от участника, чието предложение се оценява *12,
където 12 е максималният брой точки по подпоказателя.
*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията по този
подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след десетичната запетая.
** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите на
изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник цена по този
подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците цена.

Оценка на предложението на участника за цена за един брой инкасов плик, малък,
в лева без ДДС (Оц3).
Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 5 т. При
направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за
показателя 5, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници
Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001,
по следната формула:
Оц3 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената,
предложена от участника, чието предложение се оценява *5,
където 5 е максималният брой точки по подпоказателя.
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*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията по този
подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след десетичната запетая.
** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите на
изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник цена по този
подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците цена.

Оценка на предложението на участника за цена за преброяване на инкасираните
пари, поставени в един брой инкасов плик, в лева без ДДС (Оц4).
Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 3 т. При
направено ценово предложение 0.00 лева, то се оценява с максималния брой точки за
показателя 3, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници
Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател се прилага 0.001,
по следната формула:
Оц4 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената,
предложена от участника, чието предложение се оценява *3,
където 3 е максималният брой точки по подпоказателя.
*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията по този
подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след десетичната запетая.
** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.00 лева, то за целите на
изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник цена по този
подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците цена.

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от
участника (Оц) се формира както следва:
Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 + Оц4
4. Относителната тежест на показателите в общата комплексна оценка е както
следва:
Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана на
имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез
сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика
на тази техника /К1/ - 20%
Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана и транспорт
на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в
организираните от БСТ хазартни игри /К2/ - 40 %
Ценови показател /Оц/ - 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. = К1+ К2+ Оц
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата,
получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че
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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 съответна обособена позиция с решение на Възложителя.
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