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МЕТОДИКА 

за комплексна оценка на офертите за участие в процедура с предмет: „Развитие и 

поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и 

поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб 

базирани ресурси на БНР“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на 

база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

Методиката се прилага за оценка на офертите по всяка от двете обособени 

позиции. 

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

на офертата по следните два показателя: 

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

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

- Показател 2 - „Техническо предложение“ (ТП) с максимален брой точки 100 и с 

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

1.1. Оценка на ценово предложение (ЦП)  

Точките се образуват по следната формула: 

ЦП = 0,5 X 100 X ( ЦП мин / ЦП) + 0,5 X 100 X (БЧЧ / БЧЧ макс) , където 

„ЦП мин“ е най-ниското предложено месечно възнаграждение за развитие и 

поддържане от участник; 

„ЦП“ е предложеното месечно възнаграждение за развитие и поддържане от 

участник;  

„БЧЧ макс“ е най-големият брой човекочасове за разработка, включени в месечното 

възнаграждение, предложени от участниците; 

„БЧЧ“ е броят човекочасове за разработка, включени в месечното възнаграждение, 

предложени от участник. 

Максималната стойност на ЦП е 100 точки. 

 

1.2. Оценка на техническо предложение (ТП) 

Оценката по показателя ТП се определя по следния начин: 



 

2 

 

Начин на изпълнение Максимален 

брой точки – 100 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в методиката, а именно:  

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат 

извършени за изпълнение на поръчката, тяхната последователност и 

взаимосвързаност.  

- участникът е предложил описание на наличните човешки и 

технически ресурси, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на 

поръчката и задълженията на отговорното/те за изпълнението й 

лице/а. 

10 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в методиката, а именно:  

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат 

извършени за изпълнение на поръчката, тяхната последователност и 

взаимосвързаност.  

- участникът е предложил описание на наличните човешки и 

технически ресурси (механизация, инструменти и др.), които ще 

бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че е налично едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделно лице и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение 

на поръчката. 

40 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в методиката, а именно:  

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат 

извършени за изпълнение на поръчката, тяхната последователност и 

100 
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взаимосвързаност.  

- участникът е предложил описание на наличните човешки и 

технически ресурси (механизация, инструменти и др.), които ще 

бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични и двете обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделно лице и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение 

на поръчката. 

 

1.3. Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:   

КО = (0,4 х ЦП) + (0,6 х ТП) 

 където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

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

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

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

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

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

 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. 

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите 

на комплексните оценки. 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до 

оценка оферти, без да я променя. 

 

2. 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: 
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1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

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

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с описаните условия. 

 

3. В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на 

аритметични изчисления ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Всички предложени цени за изпълнение на поръчката следва да се посочват в лева 

без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след 

десетичната запетая.  

Всички предложени цени трябва да са изразени в положителни числа.   

Предложените от участниците цени са максимални за целия срок на изпълнение на 

поръчката. 

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от участие в 

процедурата. 

 


