
 

Приложение № 2   МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги чрез „пряко договаряне“ по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, с предмет:  „Организиране и провеждане на събитие с участието на световноизвестен изпълнител“   Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, като се оценява въз основа на цената, както и на показател, включващ качествен аспект, свързан с предмета на обществената поръчка. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата. КО = ПК + ПЦ, максимална КО - 100 т., където: 
• ПК е показател „Концепция за изпълнение на поръчката“, с тежест 80/100 
• ПЦ е показател „Предлагана цена“ с тежест 20/100  Оценка по показателя за качество -  ПК – „Концепция за изпълнение на поръчката“ Присъждането на точки по този показател се извършва въз основа на посочената информация в техническото предложение на оценявания участник. Комисията може по всяка време да проверява достоверността на фактите в техническото предложение, включително чрез изискване на доказателства, които участникът е длъжен да има на разположение и да представи своевременно.  Общата оценка по показателя се определя като сбор от оценките по отделните показатели: ПК = П1+П2+П3+П4  Методика за определяне на точките по Показател ПК:  Подпоказатели Критерий Брой точки П1 Оригинална творческа концепция и реалистичност на проекта - разчетени дейности, участници, изпълнители: до 25 - Реализирането на цялостната концепция е напълно възможно и реалистично; организацията и провеждането на събитието е изчерпателно и подробно описана. 25 

- Реализирането на цялостната концепция е възможно частично, но не напълно, с определени затруднения в организацията; организацията и провеждането на събитието са описани, но не са обхванати всички аспекти от провеждането на събитието. 
12 

- Реализирането на цялостната концепция е трудно изпълнимо; организацията и провеждането на събитието са описани кратко и неизчерпателно. 7 



 

Подпоказатели Критерий Брой точки П2 Значимост на събитието за местната общност в града: До 20 - Предложеното събитие е оригинално, тъй като не е провеждано подобно в гр. Пловдив през последните 5 години 20 - Подобно на предлаганото събитие е провеждано веднъж в гр. Пловдив през последните 5 години 10 - Подобно на предлаганото събитие е провеждано повече от веднъж в гр. Пловдив през последните 5 години. 5 П3 Възможности за доразвиване и мултиплициране на събитието: предложено допълнително/съпътстващо сибитие/-я: До 15 - Предложено е повече от едно допълнително/съпътстващо събитие 15 - Предложено е едно съпътстващо/допълнително събитие 8 - Не е предложено допълнително/съпътстващо събитие 3 П4 Награди и отличия на предлагания изпълнител: отличия от световни и/или европейски музикални награди – „Грами“, „Брит“, Европейски или Американски музикални награди на MTV, музикални награди на „Билборд“, награди „Оскар“ за музика или номинации за такива, и други еквивалентни музикални награди 
До 20 

- пет или повече музикални награди/отличия 20 - по-малко от пет музикални награди/отличия 10 - без музикални награди/отличия от гореизброените 5  Под „подобно“ на предлаганото събитие се разбира събитие от същия жанр на музиката, танцовото и др. изкуство, или събитие на същия изпълнител.  Оценка по показател ПЦ – Предлагана цена Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  Оценката на участника се изчислява по следната формула: ПЦ  = Цmin/Цn х 20, където: Цmin е най-ниската предложена цена от участник в поръчката Цn e цената, предложена от оценявания участник Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която е предложена по-ниска цена за изпълнение. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.  


