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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

по програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

Методиката за оценката на предложенията се основава на оценка по обективни 

показатели и тяхната тежест, като по този начин се гарантира на възложителя както точна 

оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. 

 

І. Критерий за определяне на изпълнител – икономическа най-изгодна оферта. 

Оценка на офертите  

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и 

накрая двете оценки се обединяват. 

 

II. Показатели за оценка: 

T - Обща техническа оценка; 

Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) 

 

ІІІ. Относителна тежест на показателите за оценяване:                                             

T = 60 точки, максимална стойност 

Фn = 40 точки, максимална стойност 

 

1. Техническа оценка T – максимален брой 60 точки 

 

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:  

 TN 

Т = -------------- x 60 

 TMAX 

 

ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по 

долната таблица 

TMAX – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти 

Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. 

 

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА  

Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща 

качественото й изпълнение  

Максимален 

брой точки 
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Фактори, влияещи на 

оценката 
Относимост към факторите влияещи на оценката Брой точки 

1. Обосновка и 

стратегия 

 

 

1.1. В техническото предложение се съдържа 

подробно и детайлно предвиждане на рисковете и 

факторите, които биха повлияли за качественото и 

навременно изпълнение на договора, както и  на мерките 

за предотвратяването им, включително и  мерки за 

минимизиране на възникнали такива. Обстойна 

стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и 

дейностите на изпълнението на услугата, които 

напълно съответствуват на техническата 

спецификация, отговарят на добрите професионални 

практики и са съобразени с предмета на поръчката. 

Конкретно и ясно посочване на очакваните резултати с 

предвидени механизми и действия, чието прилагане ще 

гарантира тяхното постигане. Предлаганите методи за 

изпълнение на услугата са разписани подробно, същите 

са ясно очертани, адекватни и подходящи за 

изпълнението на поръчката. 

4 

1.2. В техническото предложение е направено 

предвиждане на рисковете и факторите, които 

биха повлияли на качеството и срока за изпълнение 

на поръчката, както и мерки за тяхното 

предотвратяване и минимизиране на възникнали 

такива, но в сравнение с това, получило максимална 

оценка по този подпоказател не е толкова детайлно 

и задълбочено разработено. Предлагания подход за 

изпълнение на услугата съответствува на 

техническата спецификация, но съдържа 

незначителни/несъществени непълноти. 

Очакваните резултати и/или начина за тяхното 

постигане и/или предлаганите методи за изпълнение 

на услугата са схематично очертани и/или 

предлаганите методи за изпълнение на услугата не 

са адаптирани в незначителна степен към 

настоящия обект. 

2 

1.3. В техническото предложение се съдържа 

непълно описание на рисковете и факторите, които 

биха повлияли за качественото и навременно 

изпълнение на договора, както и  на мерките за 

предотвратяването им, включително и  мерки за 

минимизиране на възникнали такива. Данните за 

подхода са принципни и/или са разписани неясно 

и/или предлагания подход не съответства частично 

на предмета на поръчката. Информацията за 

очакваните резултати и/или за начина за тяхното 

постигане и/или за предлаганите методи за 

изпълнение на услугата е минимална при покриване 
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на изискванията за съдържание, поставени от 

Възложителя и/или предлаганите методи за 

изпълнение на услугата не са адаптирани частично 

към настоящия обект. 

2. Организация на 

дейностите и 

ресурсите, които 

участника  

възнамерява да вложи 

при изпълнението на 

дейностите по 

изпълнение на договора 

 

2.1. В техническото предложение задълбочено е 

описана организацията на дейностите за 

изпълнението на поръчката и се съдържа подробно 

описание на всички дейности, които са необходими 

за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация. Участникът правилно 

е разчел времето и последователността за 

изпълнение на дейностите и в оптимална 

комбинация на взаимодействие с предвидените за 

използване човешки ресурси, включително и 

разпределението на човешкия ресурс. Предвидената 

организация за изпълнение на дейностите във 

времето, организация и мобилизация на човешкия 

ресурс са описани подробно и са ясно очертани. 

Същите са съобразени изцяло с предложения подход 

за изпълнение на поръчката и с идентифицираните 

рискове и външни фактори, оказващи влияние при 

изпълнението на договора. 

3 

2.2. В техническото предложение се съдържа 

описание на организацията на дейностите за 

изпълнението на поръчката и на  дейностите, 

които са необходими за нейното изпълнение, но 

същото в сравнение с това, получило максимална 

оценка по този подпоказател не е толкова детайлно 

и задълбочено разработено. Предложената от 

участника последователност за изпълнение на 

дейностите във времето и/или разпределението на 

човешкия ресурс и/или тяхната взаимовръзка 

съдържа незначителни/несъществени непълноти. 

Предлаганата от участника организация за 

изпълнение на дейностите във времето, организация 

и мобилизация на човешкия ресурс са лишени от 

детайлна информация и/или не съответствуват в 

незначителна степен с предложения подход за 

изпълнение на поръчката и/или с идентифицираните 

рискове и фактори от значение при изпълнение на 

поръчката. 

2 

2.3. В техническото предложение се съдържа 

описание на организацията на дейностите за 

изпълнението на поръчката и на  дейностите, 

които са необходими за нейното изпълнение, но 

същото е непълно и/или неясно. Предложената от 

участника последователност за изпълнение на 
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дейностите във времето и/или разпределението на 

човешкия ресурс и/или тяхната взаимовръзка не са 

разписани ясно и/или не са конкретни. 

Предлаганата от участника организация за 

изпълнение на дейностите във времето, организация 

и мобилизация на човешкия ресурс са схематично 

очертани и/или не са съобразени частично с 

предложения подход за изпълнение на поръчката 

и/или с идентифицираните рискове и фактори от 

значение при изпълнение на поръчката.  

3. Процедури за 

контрол по изпълнение 

на дейностите – 

предмет на поръчката 

 

3.1. В техническото предложение участникът 

максимално ясно и подробно е описал 

разпределението на задачите и отговорностите 

между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите, вкл. при тяхно пълно и точно 

съответствие, както и отношенията и връзките на 

контрол, взаимодействие и субординация, както 

вътре в екипа, така и с Възложителя и останалате 

участници в изпълнението на проекта. 

3 

3.2. В техническото предложение се съдържа 

описание на разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с 

изпълнение на дейностите, отношенията и 

връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация вътре в екипа, както и с 

Възложителя и останалате участници в 

изпълнението на проекта, но в сравнение с това, 

получило максимална оценка по този подпоказател 

не е толкова детайлно и задълбочено разработено 

и/или предвидения контрол и/или подхода за 

взаимодействие вътре в екипа и/или с Възложителя 

и/или с другите участници в изпълнението на 

проекта и/или разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с 

изпълнение на дейностите и/или съответствието 

на разпределението на задачите и отговорностите 

между експертите съдържа незначителни/ 

несъществени непълноти; 

2 

3.3. В техническото предложение се съдържа 

описание на разпределението на задачите и 

отговорностите между експертите във връзка с 

изпълнение на дейностите, отношенията и 

връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация вътре в  екипа, както и с 

Възложителя и останалате участници в 

изпълнението на проекта, но същото е непълно 

и/или неясно и/или е налице частично 
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несъответствие на задачите и отговорностите 

между експертите във връзка с изпълнение на 

дейностите и/или връзките на контрол и/или 

подхода за взаимодействие вътре в екипа и/или с 

Възложителя и/или с другите участници в 

изпълнението на проекта и/или разпределението на 

задачите и отговорностите между експертите във 

връзка с изпълнение на дейностите не са конкретно 

разписани. 

 

 

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния 

етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред 

останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности; 

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, 

видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са 

добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 

последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически 

спецификации и изисквания; 

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които 

не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса 

на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация 

може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на 

участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението 

на поръчката, с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. 

Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се 

приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се 

предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата 

спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и 

технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и 

предлагани такива и други подобни.  

 

2.   Финансова оценка – Фn – максимален брой – 40 точки 

 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 

различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на 

сумата. 

 

 Оценка на финансовото предложение. 

Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, 

която за всеки участник се изчислява по формулата: 

Фn = Цmin / Цn х 40, където: 

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 
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Цn – цената предложена в n-тата оферта 

Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

 

3.  Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки 

 

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:   

Оn = Тn + Фn, където 

Оn     – общата оценка на n-тата оферта, 

Тn     – техническата оценка на n-тата оферта, 

Фn    – финансовата оценка на n-тата оферта. 

  

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.  

 

! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 

показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти. 

 

Kритерият за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и 

показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им 

по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи 

относителната им тежест; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


