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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа 

на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“. 

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа 

на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“. 

Комплексна оценка КО = ОИ + ОЦ 

„ОИ” е оценката по показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена” 

 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният 

брой точки, които може да получи участник е 100 т., сумарно от показателите. 

Показателите са със следната тежест: 

ОИ - „Предложение за изпълнение на поръчката“ с 50% тежест. 

ОЦ - „Предлагана цена” с 50% тежест. 

 

1. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА“ 

Максималният брой точки, които може да получи участник по този показател е 

50 точки. 
По този показател се оценява дали предложението на участника показва 

познаване на актуалната ситуация и цялостния процес по изпълнение на поръчката за 

предоставяне на качествена услуга.. 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да бъде в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като 

минимум представяне на начина на изпълнение на всяка от дейностите, включени в 

предмета на поръчката. 

Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в настоящата 

процедура, в случай че представи техническо предложение, което не включва 

минималните изисквания на възложителя и/или не отговаря на изискванията на 

техническите спецификации и/или документацията за участие. 

 

Точките по показателя се присъждат на база експертна оценка, както следва: 

Критерии 
Оценка 

(точки) 

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално 

поставените от Възложителя в документацията изисквания относно 

съдържанието на показател „Предложение за изпълнение на поръчката“. 
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Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, 

което осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, и ги надгражда с изпълнението/наличието на следното 

обстоятелство: 

1. Представена е организация на екипа, който ще изпълнява 

поръчката, като е посочено как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.  
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Критерии 
Оценка 

(точки) 

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, 

което осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, и ги надгражда с кумулативното изпълнение/наличие на 

следните обстоятелства: 

1. Представена е организация на екипа, който ще изпълнява поръчката, 

като е посочено как се разпределят отговорностите и дейностите между 

тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.. 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, технически средства) и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти 
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2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА“ 

До оценка по показател „Предложена цена“ (ОЦ) се допускат само оферти, 

които съответстват на условията за изпълнение на поръчката. Оценяването по 

финансов показател - „Предложена цена”, на съответния участник се извършва по 

формулата: 

 

                   Цmin 

ОЦ= 50 х --------, където 

                     Цn 

„50” са максималните точки по показателя; 

Ц min – предложената минимална Обща цена; 

Ц n– Общата цена, предложена от съответния участник. 

Максималният брой точки, които може да получи участник по този показател е 

50 точки. 

 

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат 

при прилагане на съответната формула, се закръгляват до втория знак след десетичната 

запетая. 

При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да 

съобразят с максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за 

изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти 

над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата 

спецификация.  

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се 

взима предвид изписаната с думи обща цена. 

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на 

Участника от процедурата. 
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Крайно класиране на Участниците: 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени 

за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 

оценка. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две 

или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат 

по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 


