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

МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
по процедура за определяне на изпълнител с предмет:
„Обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност
"Машини и системи с ЦПУ" на 32 заети лица“
(Договор № BG05M9OP001-1.021-0312-C01 „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД“)
В процедурата за оценка на офертите „БКК-95“ ООД ще прилага критерий „Оптимално
съотношение качество - цена”. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на
база получената от всяка оферта “Комплексна оценка”- (КО), като сума от индивидуалните
оценки по предварително определените показатели.
Предмет на настоящата процедура е услуга, като са определени отделните показатели и
съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:
Символно
обозначение
( точките по
показателя)

(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

1

2

3

1. Качество на представения подробен
план за обучението – П1

55 % (0,55)

10

Т к.пл.

2. Опит в провеждане на обучения по
професионални специалности – П 2

25 % (0,25)

10

Т оп.

3. Педагогическа правоспособност на
преподавателите по теория – П 3

20 % (0,20)

10

Т п.пр.

Показател - П

4

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са
посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка
(до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички
показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи
дадена оферта в конкретен показател.
Определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – „Качество на представения подробен план за обучението ”, с максимален брой
точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,55.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени найдобри условия по отношение на Качество на представения подробен план за обучението.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица
№ П1.

Договор № BG05M9OP001-1.021-0312-C01 „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД“

1

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

Таблица № П1
Качество на представения подробен план за обучението
Представеният подробен план за обучението включва:
- Учебен план за професионално образование,
- Учебни програми за всички предмети от учебния план по специалност
„Машини и системи с ЦПУ“
Представеният подробен план за обучението включва:
- Учебен план за професионално образование,
- Учебни програми за някои, но не за всички, предмети от учебния план по
специалност „Машини и системи с ЦПУ“
Представеният подробен план за обучението не отговаря на нито едно от
горните две условия
Максимално възможни точки по показател
“Качество на представения подробен план за обучението” – Т к.пл.

Точки
10 точки

6 точки

2 точки
10 точки

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1= Т к.пл. х 0,55, където:
 „0,55” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – „Опит в провеждане на обучения по професионални специалности ”, с
максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,25.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени найдобри условия по отношение на Опит в провеждане на обучения по професионални
специалности. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките
посочени в таблица № П2.
Таблица № П2
Опит в провеждане на обучения по професионални специалности
За последните три години са проведени поне две обучения по
професионални специалности с общо над 20 обучаеми, в т.ч. поне едно по
специалността "Машини и системи с ЦПУ"
За последните три години са проведени поне две обучения по
професионални специалности с общо над 20 обучаеми, но нито едно не е по
специалността "Машини и системи с ЦПУ"
Не е удовлетворено нито едно от горните две условия
Максимално възможни точки по показател
“Качество на представения подробен план за обучението” – Т оп.

Точки
10 точки

6 точки

2 точки
10 точки

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т оп. х 0,25, където:
 „0,25” е относителното тегло на показателя.
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Показател 3 – „Педагогическа правоспособност на преподавателите по теория”, с максимален
брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени найдобри условия по отношение на Педагогическа правоспособност на преподавателите по теория..
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица
№ П2.
Таблица № П3
Педагогическа правоспособност на преподавателите по теория
Всички преподаватели по теория имат педагогическа правоспособност
Поне 50% от преподавателите по теория имат педагогическа
правоспособност
По- малко от 50% от преподавателите по теория имат педагогическа
правоспособност
Максимално възможни точки по показател
“Качество на представения подробен план за обучението” – Т п.пр.

Точки
10 точки
6 точки
2 точки
10 точки

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 3 = Т п.пр. х 0,20, където:
 „0,20” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата
по трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2+П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Договор № BG05M9OP001-1.021-0312-C01 „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД“

3

