Приложение 3

Критерии за оценка на предложенията
Критерият за оценка се прилага за предложения, които отговарят на предварително
обявените условия и задължително покриват минималните изисквания за допустимост в
Таблица 1. Оценяването на предложенията ще става чрез използване на 100 точкова система
за оценка на всеки район поотделно от определената група райони.
Предложението трябва да бъде подложено на оценка, в съответствие със следното претегляне
на отделните му показатели, представени в Таблица 2.
Таблица 2 -Показатели за оценка на предложенията на всеки район поотделно от определената
група райони
Показател

Наблюдения за оценка на
предложенията
P1- Осигурен допълнителен По този показател ще се
общ обем на съдове за извършва
оценка
на
домакинствата
предложените от участника
допълнителни
комплекти
съдове за разделно събиране на
отпадъци, като ще се оценява
предложен допълнителен общ
обем в литри за разполагане, за
всеки район по отделно от
определената група райони.

P2- Предварителни разчети за
обхващане и осигуряване на
комплекти
съдове
за
административни, социални и
обществени сгради

Точки:
P r_P1 = ( Pli/Plmax)*50
където:
P r_P1, получени точки
Pli, абсолютна стойност на
предложен допълнителен общ
обем в литри за отделен район,
на оценяваното предложение
Plmax,
максималната
предложена
абсолютна
стойност на допълнителен общ
обем в литри за същия район
По този показател ще се
извършва
оценка
на
предложените от участника
комплекти цветни съдове за
разделно събиране на отпадъци
за всеки район по отделно от

Максимална
стойност
50 точки

20 точки
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P3- Предварителни разчети за
обхващане и осигуряване на
съдове и/или
чували
за
заведенията за обществено
хранене, търговските обекти и
обектите за отдих, забавления
и туризъм

определената група райони.
Точки:
P r_P2 = (Pki/Pkmax)*20
където:
P r_P2, получени точки;
Pki,
абсолютна
стойност
предложените от участника
комплекти съдове за разделно
събиране на отпадъци, на
оценяваното предложение;
Pkmax,
максималната
абсолютна стойност
на
предложени комплекти съдове
за разделно събиране, от всички
предложения за същия район;
По този показател ще се
извършва
оценка
на
предложените от участника
цветни съдове и/или чували за
разделно събиране на отпадъци
за всеки район по отделно от
определената група райони.
Точки:
P r_P3 = (Pktoi/ Pktomax) *30
където:
P r_P3, получени точки
Pktoi, абсолютна стойност на
брой съдове и/или чували за
разделно
събиране
на
отпадъци, на оценяваното
предложение;
Pktomax
–
максималната
абсолютна стойност на брой
съдове и/или чували за разделно
събиране,
от
всички
предложения за същия район;

30 точки

Забележка 1:
Предложенията на участниците по подпоказател Pli, трябва да бъдат равни или по големи
от минимално определените от Възложителя по т.2.2 а), б) и с) от Приложение 1. В случай,
че участник е предложил стойност равна на минимално определената, участникът получава
1 точка.
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Предложенията на участниците по подпоказатели Pki и Pktoi трябва да бъдат цели
положителни числа различни от нула. В случай, че не са спазени посочените изисквания,
участникът се отстранява от конкурса.
Забележка 2: Оценките по отделните показатели се изчисляват и представят в числово
изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.
Обща оценка на предложението (КО) на всеки участник по определена група райони се
получава като сума от получените точки за всеки район по отделно по трите показателя,
изчислени по формулата:
V r.. = (P r_P1 + P r_P2 + P r_P3)
където:
Vr..= получени точки за всеки отделен район
КО = (Vr + Vr +…..)
където:
КО, Обща оценка на предложението
Предложение с най-висока обща оценка, се класира на първо място. В случай, че общите
оценки на две или повече подложения са равни, Комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място предложения.
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Таблица 1 - за допустимост на представените от Участниците Програми за разделно събиране
на отпадъци
№
1.1

Да/Не
План за организиране на системите за разделно събиране на
отпадъци от домакинствата

1.1.1 Подробно описание на елементите на системата за разделно
събиране на отпадъци от домакинствата в т.ч. разчети за обхванато
население по данни на ГД "ГРАО" на МРРБ за броя на жителите по
настоящ адрес в районите, актуални към 1 януари на текущата
година
1.1.2 Предложение за брой на места за разполагане на елементите от
системата за разделно събиране на отпадъци
по т. 2.1 от
Приложение 1, брой и вид на съдовете за разделно събиране за всеки
район от групата райони, както и общ обем в литри, в съответствие с
минималните изисквания по т.2.2 а), б) и с) от Приложение 1,
съгласно Образец 1.
1.1.3. Описание на вида и техническите характеристики на съдовете за
разделно събиране за всеки район от групата райони, с приложени
съответните сертификати от производителя, в съответствие с
минималните изисквания по т. 2.1.1 от Приложение 1.
1.1.4 Описание на използваните специализирани транспортни средства с
приложени съответните сертификати от производителя.
1.1.5 Информация за предвидената честота (за месец) на извозване на
отпадъците, за всеки район от групата райони, съобразена с
големината и спецификата на районите.
1.1.6. Подробен график и разчети за осигуряване на необходимия брой
съдове и специализирани транспортни средства, в т.ч. разчети за
предоставяне на допълнителни индивидуални съдове и/или чували
на желаещи домакинства в режим на етажната собственост и
фамилни жилища в съответствие с т. 3.1.2 и 7.2.11 от Приложение 1.
1.2. План за организиране на системите за разделно събиране на
отпадъци от търговските обекти, производствени, стопански и
административни сгради
1.2.1 Подробно описание на системата за разделно събиране на отпадъци,
в т. ч. предварителни разчети за осигуряване на съдове и/или чували
за обхващане на административните, социалните и обществените
сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и
обектите за отдих, забавления и туризъм за всеки район от групата
райони, в съответствие с изискванията по т. 2.3, 7.2.2 и 7.2.12 от
Приложение 1, съгласно Образец 2.
1.2.2. Описание на вида и техническите характеристики на цветните
съдове и/или чували, които ще се доставят и предоставят за разделно
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събиране на отпадъци за търговските обекти, производствени,
стопански и административни сгради, както и специализираните
транспортни средства,
които ще се
използват за тяхното
обслужване.
1.2.3 Информация за предвидената честота на извозване на отпадъците,
съобразена със спецификата на обектите, като не се допуска
възпрепятстване на организираната система за разделно събиране на
отпадъците от домакинствата.
1.2.4 Предложение с предварителен подробен график и разчети за
осигуряване на съдове и/или чували за обхващане на търговските
обекти, производствени, стопански и административни сгради за
всеки район от групата райони, в съответствие с изискванията.
Информация за съществуващите площадки и съоръжения за
предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните
отпадъци, с приложени съответните доказателства за изпълнение на
минималните изисквания по т.2.5 и т.2.6 от Приложение 1.
1.4. Количествени цели за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали,
като очаквани количества разделно събрани отпадъци предадени за
рециклиране, за всеки район по отделно от групата райони, по
години и по видове генератори, съгласно Образец 3.
1.5
План на информационно-разяснителна кампания и информационни
материали по прилагане на системата за разделно събиране, която
кампания да не включва раздаване на брошури и флаери, а да е
фокусирана към ефективни мерки за популяризиране на разделното
събиране, предназначени за разполагане в споделена (публична)
среда - вкл. отпечатване и закачане на пана, бордове, указателни
табели, информационни стикери по входове на жилищни блокове,
както и на обществени места, посещавани от живущите в съответния
квартал (магазини, болнични заведения и т.н.).
финансови
разчети
на
организиране
и
1.6 Предварителни
функциониране на системата.
1.7. План за работа с неформалните събирачи, включващ мерки
насочени към преустановяване нерегламентираното изземване на
отпадъци от съдовете за разделно събиране. Ангажиране в различни
кампании и дейности за подпомагане разделното събиране и
рециклиране на отпадъците.
1.3
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