Приложение 1

МЕТОДИКА
за определяне на комплексната оценка на офертите за услуга с предмет:
„Избор на данъчен правен консултант за предоставяне на услуги, свързани с
разработването и реализацията на Проекта за междусистемна газова връзка
Гърция – България съгласно окончателното инвестиционно решение”
Критерий за определяне на изпълнител — „Икономически най-изгодна оферта“.
Офертите на кандидатите ще се оценяват по следните показатели:
1. Качество на техническото предложение (Ттехн.)
2. Предложена цена (Сцена)
Комплексната оценка се определя по следната формула:
КО = Ттехнх70%+Сценах30%
Ттехн и Сцена се оценяват както е посочено в настоящия документ.
КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – (Ттехн.)
Оценката на техническото предложение се определя по показател „Качество на
техническото предложение“ с общ максимален брой точки – 100, определен от
Възложителя по следната формула:
Ттехн.=Т1+Т2+Т3, където:
Т1 – Познаване конкретните рискове за трансгранични газови проекти и съответните
мерки за смекчаване по отношение на неговата данъчна и фискална правна рамка максимален брой точки 25;
Т2 - подход за изпълнение на услугите за проекта IGB , по-конкретно в трансграничен
контекст - максимален брой точки 40;
Т3 – Предложение за организация, разпределение на роли и задачи в екипа съобразно
опит и квалификация - максимален брой точки 35;
Присъждането на точки по всеки един от под-показателите се извършва чрез експертна
оценка на всеки един от членовете на комисията, по следните критерии:
Показател Ттехн. „Качество на Техническото
предложение“
Под-показател Т1 – Познаване конкретните рискове
рисковете за трансгранични газови проекти и
съответните мерки за смекчаване на риска

Общ брой точки 100
Максимален брой точки - 25

С максимален брой точки по този под-показател се
оценява техническо предложение на кандидат, който е
показал отлично познаване на развитието на проекта,
техническото му предложение е съобразено с
проектните специфики, включително фискални и
данъчни аспекти, трансгранични рискове и с
особеностите на газовия сектор за региона, в който се
реализира
проектът.
Налице
са
релевантни
предложения за управление на риска и организация за
смекчаване на риска.

25

С 15 точки се оценява техническо предложение на
кандидат, който е показал добро познаване на
развитието на проекта, техническото му предложение е
съобразено със специфичните рискове на подобни или
аналогични проекти, включително фискални и
данъчни аспекти, и отразява обичайно прилаганите
практики и тенденции в газовия сектор.
С 5 точки се оценява техническо предложение на
кандидат, който показва добро общо познаване на
проекта, техническото му предложение отразява общи
аспекти на подобни проекти, без да са съобразени
специфики за сектора или за други проекти.
Под-показател Т2 - подход за изпълнение на
услугите за проекта IGB , по-конкретно в
трансграничен контекст
С 40 точки се оценява предложение, което съответства
на Техническото задание и изискванията на
Възложителя и съдържа обосновани и аргументирани
предложения за изпълнението на услугите и
структуриране на проекта съгласно конкретната
данъчна и фискална правна рамка. Предложението
показва отлично познаване на приложимото
законодателство и подходът отчита конкретни
документи/регламенти за данъчно и фискално
третиране, които могат да са приложими за Проекта.
С 30 точки се оценява предложение, което съответства
на Техническото задание и изискванията на
Възложителя и съдържа общи предложения за
изпълнението на услугите и структуриране на проекта
съгласно конкретната данъчна и фискална правна
рамка. Предложението показва добро познаване на
приложимото законодателство.
С 20 точки се оценява предложение, което съответства
на Техническото задание и изискванията на
Възложителя и прави обща и абстрактна връзка с
изискванията на данъчната и фискална правна рамка.
Предложението
посочва
приложимото
законодателство без спецификата за конкретния
проект .
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Максимален брой точки - 40
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С 10 точки се оценява предложение, което съответства
на основното съдържание на Техническото задание и
изискванията на Възложителя .
Под-показател Т3 – предложения за организация и
участие на екип, разпределение на роли и задачи в
екипа съобразно опит и квалификация
С 35 точки се оценява предложение, в което е
представена организация и разпределение на задачи за
изпълнение на услугите, които показват как ще
участват съдружниците и членовете на екипа, които
имат опит и осигуряват съответствие на услугите с
приложимото
законодателство.
Предложената
организация за изпълнение гарантира, че услугите ще
спазват приложимите изисквания и показва как ще се
упражнява вътрешен контрол на съответствието им.
С 25 точки се оценява предложение, в което е
представена организация и разпределение на задачи за
изпълнение на услугите, които показват как ще
участват съдружниците и членовете на екипа, които
имат опит и осигуряват съответствие на услугите с
приложимото законодателство.
С 15 точки се оценява предложение, което описва
участие и разпределение на задачи на съдружници и
членове на екипа, които отговарят за спазване на
приложимото законодателство.
С 5 точки се оценява предложение, което съдържа
организация и схематично разпределение на задачи .
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Цена – оценката на предложените цени се определя като оценка на предложената обща
твърда сума за изпълнение на Ключови задачи 1 до 3 и оценка на единични часови
ставки според позиция в екипа за изпълнение на Спомагателните задачи. За целите на
оценяването се прилага осреднена часова ставка от единичните часови ставки на
членовете на екипа. Осреднените часови ставки са единствено за целите на
оценяването.
Сцена е оценката на предложената цена, която се определя по формулата
Сцена=(Cmin1/Cn1) х 80%+ (Cmin2/Cn2)х20%, където:
Cmin1 е най-ниската обща твърда цена за изпълнение на услугите, предложена от
участника;
Сmin2 e най-ниската средна часова ставка, предложена от всеки участник;
Cn1 и Сn2 е цената на горните две, предложена от n-тия участник.

