МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

„Повишаване знанията и уменията на заетите лица в здравния сектор –
европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване“
1. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на обучение за
придобиване на професионална компетентност на 30 лица в професионално
направление 345 „Администрация и управление“, по професия „Сътрудник
в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“ (код по
СППОО 3450501), за част от професия по втора квалификационна степен,
300 учебни часа.
2. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на обучение по
ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, обучение на 121
лица по английски език, както и обучение на 113 лица по немски език,
италиански език и испански език с продължителност 300 учебни часа и три
нива на обучение.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз
основа на критерия посочен в чл. 3, ал. 2, т. 3 от Постановление № 160 на МС от
01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от
бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ПМС № 160 от 1 юли 2016 г.) – оптимално съотношение
качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели,
включващи качествени аспекти, свързани с предмета на публичната покана.
Оценката на предлаганата цена не присъства в настоящата методика, доколкото
цената на предмета на публичната покана – провеждане на обучения, е
нормативно определена, стойностите са предварително заложени и в този смисъл
за бенефициента липсва правен интерес да определя оценката на цената, като
показател.
При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от
разбирането, че при поръчки с подобен характер, организацията на ръководния и
експертен екип, предложен от кандидата, е неразривно свързана с предмета на
поръчката, и по-специално с качеството на изпълнението на поръчката. В такива случаи
е налице изключително тясна зависимост между организацията, компетентността,
качеството и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на
офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на
офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат
предвид организацията на ръководния екип и трудовия ресурс.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите кандидати, отговарящо на
изискванията на възложителя.
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Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за
всяка оферта „Комплексна оценка”, по определения в Методиката за оценка показател.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки
показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за
относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне
на икономически най-изгодната оферта.
Методиката е валидна и се прилага поотделно за всяка от обособените позиции,
предмет на публичната покана
Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка
оферти, без да я променя.
Настоящата публична покана се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена,
определен съобразно следния показател:
Показател
„Качество на организацията на персонала, на
който е възложено изпълнението на
поръчката”

Максимален брой
точки
100

Относителна
тежест
100 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и
ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на
работите, предмет на публичната покана. Оценката обхваща: организацията на
експертите в екипа на кандидата; разпределението на функциите, ролите и
отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в
случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица);
предложеният начин за организиране и провеждане на обучения, предложените
комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол
върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на
извършените дейности.
Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в
случаите, в които е налице поне едно от следните условия:
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Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в
публичната покана, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от ПМС № 160 от 1 юли 2016 г., в
т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за
изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми
и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на
Възложителя, посочени в публичната покана и/или приложенията към нея;
Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на
нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка.

Показателят „Качество на организацията на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката” се състои от три подпоказателя – К1, К2 и К3, описани в
таблицата по-долу.
Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в
таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна
мотивирана оценка, извършвана от оценителите, по следната методика:
Подпоказатели
Параметри
Точки
К1-Методология за провеждане на
обученията
Методологията за провеждане на
обученията включва следните
компоненти:
1. Описание на дейностите в тяхната
последователност, в съответствие
на целите и очакваните резултати;
2. Индикативна учебна
програма
спрямо конкретните нужди на
целевите групи;
3. Методи
за
провеждане
на
обученията;
4. Инструменти за обратна връзка с
представителите на целевата група
и механизми за отчитане на
постигнатите резултати спрямо
поставените цели;
5. Анализ на ефективността на
обученията;
6. Концепция за оценка на ефекта от

Участникът е включил
60
всички посочени компоненти точки
и те са разписани в
съответствие с целите на
поръчката.
Участникът не е включил
един от посочените
компоненти или един от
компонентите не е разписан
в съответствие с целите на
поръчката, но останалите са
разписани в съответствие с
целите на поръчката

40
точки

Участникът не е включил два 20
от посочените компоненти
точки
или два от компонентите не
са разписани в съответствие
с целите на поръчката, но
всички останали са
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обученията по отношение на разписани в съответствие с
спецификата на професионалните целите на поръчката
ангажиментите на представителите
на целевите групи.
Участникът не е включил
три или повече от
посочените компоненти или
три или повече от
компонентите не са
разписани в съответствие с
целите на поръчката, но
всички останали са
разписани в съответствие с
целите на поръчката.

10
точки

К2 - План за действие

Участникът е предвидил
20
всички изброени компоненти точки
При разработването на плана за действие
и те са разписани в
са налице следните условия:
съответствие с целите на
1. Времетраенето на дейностите е поръчката.
съобразено изцяло с броя на
10
обучаемите и продължителността Участникът не е предвидил
един от компонентите или
точки
на обученията;
2. Подготвителният период за всяка един от компонентите не е
дейност е включен в плана за разписан в съответствие с
действие
целите на поръчката, но
3. Времевият обхват на всяка дейност останалите са разписани в
е реалистичен;
съответствие с целите на
4. Има пълно съответствие между
планираните дейности и плана за поръчката
действие;
5. Разпределението на обученията е
балансирано и няма струпване на
дейности;
6. Ясно са разпределени задачите на
експертите в рамките на плана за
действие,
предвид
техните
функции.

Участникът не е предвидил
два от всички изброени
компоненти, или два от
компонентите не са
разписани в съответствие с
целите на поръчката, но
останалите са разписани в
съответствие с целите на

5 точки

www.eufunds.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „МБАЛ за женско здраве - Надежда“ ООД и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

4

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

поръчката.
Участникът не е предвидил
три или повече от
изброените компоненти или
три или повече от
компонентите не са
разписани в съответствие с
целите на поръчката.
К3 - Управление и контрол при
реализиране на дейностите

Участникът е описал подробно и ясно
методите за управление и контрол на
дейностите, като е предвидил:
1. Процедури за комуникация с
възложителя и целевата група;
2. Процедури за комуникация с
експертите, които ще бъдат
ангажирани с дейностите;
3. Индикатори за измерване на
степента
на
изпълнение
на
дейностите;
4. Механизми за информиране на
целевата група;
5. Процедури за мониторинг и
контрол на дейностите.

1 точка

Участникът е предвидил
20
всички описани компоненти точки
и те са подробно разписани в
съответствие с целите на
поръчката
Участникът не е предвидил
един от компонентите или
един от компонентите не е
разписан в съответствие с
целите на поръчката, но
останалите са разписани в
съответствие с целите на
поръчката

10
точки

Участникът не е предвидил
два от всички изброени
компоненти, или два от
компонентите не са
разписани в съответствие с
целите на поръчката, но
останалите са разписани в
съответствие с целите на
поръчката.

5 точки
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Участникът не е предвидил
три или повече от
изброените компоненти или
три или повече от
компонентите не са
разписани в съответствие с
целите на поръчката.
Максимално възможни точки
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката” = К1+К2+К3

1 точка

100
точки

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен кандидат по следния начин:
КОN = П1N
П1N представлява оценката по показателя П1 на N-тия участник в процедурата.
Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната оценка не са цели
числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната
запетая.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.
За изпълнител на публичната покана се определя кандидатът, получил най-висока
комплексна оценка по съответната обособена позиция.
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