
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти 

на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от 

процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

 Обществената поръчка и по двете обособени позиции се възлага въз основа 

на Икономически най-изгодната оферта, съобразно разписаното в настоящата 

методика за оценка. 

Критерий възлагане: „Оптимално съотношение качество - цена” въз основа на цена и 

качествени показатели. 

Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на 

настоящата методика за определяне на комплексна оценка, изчислена на база на 

включените показатели в нея, като на първо място се класира офертата с най-висока 

комплексна оценка.  

 

Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

- Показател „Техническо предложение” (ТП) с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60). 

- Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,6 х ТП  + 0,4 х ЦП 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ТП е оценката по показателя „Техническо предложение” на участника.   

0,6 е относителната тежест на показателя ТП в крайната оценка. 

 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая.  

Комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, в случай че участниците не могат да бъдат 

класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 



 

Определяне на оценките по всеки показател 

Показателят „Техническо предложение” (ТП) представлява оценка на техническото 

предложение на участника за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията 

на Възложителя, заложени в Техническата спецификация, методите и подходите за 

постигане на заложените цели и очакваните резултати. Максималният брой точки на 

показателя ТП е 100 точки. 

Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, 

извършвана от комисията на:  

Организацията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, 

съгласно изискванията на Възложителя в техническата спецификация – оценява 

се качеството на техническото предложение: описание, приложимост спрямо предмета 

на обществената поръчка; предложената организация на изпълнение на поръчката; 

разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно 

планираните  дейности и начин на комуникация и координация с Възложителя. 

В техническото си предложение участникът следва да опише механизмът/подходът, 

който предвижда да използва при изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка, така че да постигне поставените цели в изисквания обем и 

качество и при спазване на посочените в техническата спецификация срокове, като 

представи: 

- описание на организацията за изпълнение на поръчката, включващо описание на 

процеса на управление и разпределение на работата между експертите от екипа за 

обезпечаване на дейностите; 

- описание на начина на взаимодействие с Възложителя и времево разпределение на 

изпълнението на дейностите; 

- описание на конкретните задачи и отговорности на експертите от екипа, съгласно 

техническата спецификация. 

 

Предложенията за изпълнение на поръчката, които отговарят на минималните 

изисквания на възложителя по показателя, ще бъдат оценявани по следните 

критерии: 

 

ТП - Организация за изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка, съгласно изискванията на 

Възложителя в техническата спецификация 

Максимален брой 

точки – 100 

 Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил описание на организацията за 

изпълнение на поръчката, включващо описание на процеса на 

управление и разпределение на работата между експертите от 

екипа за обезпечаване на дейностите, посочени в техническата 

спецификация; 

- участникът е предложил начин на взаимодействие с 

Възложителя и времево разпределение на изпълнението на 

дейностите; 
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- участникът е описал задачите и отговорности на експертите 

от екипа, съгласно техническата спецификация.  

 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил описание на организацията за 

изпълнение на поръчката, включващо описание на процеса на 

управление и разпределение на работата между експертите от 

екипа за обезпечаване на дейностите, посочени в техническата 

спецификация; 

- участникът е предложил начин на взаимодействие с 

Възложителя и времево разпределение на изпълнението на 

дейностите; 

- участникът е описал задачите и отговорности на експертите 

от екипа, съгласно техническата спецификация.  

 

Наред с горното, техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, като е налично едно от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е направено конкретно описание на 

разпределението на работата за експертите на ниво отделна 

задача; 

2. За всяка дейност е направено конкретно описание на 

необходимите ресурси и условия за нейното качествено 

изпълнение (информация/документи, срещи с Възложителя/със 

заинтересовани страни и др.). 
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Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил описание на организацията за 

изпълнение на поръчката, включващо описание на процеса на 

управление и разпределение на работата между експертите от 

екипа за обезпечаване на дейностите, посочени в техническата 

спецификация; 

- участникът е предложил начин на взаимодействие с 

Възложителя и времево разпределение на изпълнението на 

дейностите; 

- участникът е описал задачите и отговорности на експертите 

от екипа, съгласно техническата спецификация.  

 

Наред с горното, техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, като са налични две от следните 

обстоятелства: 
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1. За всяка от дейностите е направено конкретно описание на 

разпределението на работата за експертите на ниво отделна 

задача; 

2. За всяка дейност е направено конкретно описание на 

необходимите ресурси и условия за нейното качествено 

изпълнение (информация/документи, срещи с Възложителя/със 

заинтересовани страни и др.).  

 

За целите на прилагане на настоящата методика, използваните определения следва да 

се тълкуват, както следва: 

 

1. Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има дефинирани начало, край и резултат; 

 

2. Под „конкретно“ следва да се разбира описание, което не се ограничава единствено 

до схематично изброяване на задачите при изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката, а описанието отчита и е съобразено със специфичния предмет на поръчката, 

като към описанието са добавени пояснения по отношение на връзката между 

предвидените задачи, качество на изпълнението и очаквания резултат. 
 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100. 

Оценка на офертите по показателя „Ценово предложение” (ЦП) се определя по 

следната формула: 

 

ЦП = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

 

 

Забележка: Резултатите от направените изчисления по настоящата методика се 

закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 
 


