УТВЪРЖДАВАМ:
АНГЕЛ АНГЕЛОВ,
ИДД ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ,
съгласно Заповед за делегиране на
провомощия № РД09-2/ 06.01.2015 година
и Заповед № РД09-905/18.11.2014 година
на Министъра на културата

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Възложителят е определил като критерий за оценка на офертите – критерият
„икономически най-изгодна оферта”.
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи
Изпълнителят на обществената поръчка.
Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на
база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира
офертата с най-висока комплексна оценка.
1. Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.
Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2 + П3
2. Показатели за определяне на комплексната оценка на офертите
Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите, са:
2.1. Показател „Оценка на концепцията за изпълнение“ (П1) – максимална стойност 45
т;
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2.2. Показател „Оценка на анализа на риска от страна на участника” (П2) – максимална
стойност 15 т;
2.3. Показател „Предложена цена, в лева, без ДДС“ (П3) - максимална стойност 40 т;
3. Указания за определяне на оценката по всеки показател
3.1. Показател П1 - Оценка на концепцията за изпълнение - максимална стойност 45 т.
3.2. Показател П2 – Оценка на анализа на риска от страна на участника – максимална
стойност 15 т.

Показател
1. Концепция за изпълнение на поръчката – П1

Точки
До 45 т.

Оценява се предложената от участника концепция за изпълнение на
поръчката
Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, 45 т.
съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и
раздел I от Документацията на Възложителя. В Концепцията се
съдържа следната информация:
Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и
дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и
последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за
качественото постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са
представени последователността и всички връзки и взаимозависимости
между отделните дейности;
Направен е задълбочен анализ на всички поставени от
възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени
детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите,
предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените
мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок
изпълнение на поръчката;
Детайлно са описани конкретните действия и средствата за
постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация
на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван
резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките
между тях и използваните средства за постигане на посочените в
Техническата спецификация резултати;
Организирането и провеждането на всяка проверка не е само
декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието
на отделните документи или други дейности, имащи отношение към
повишаване качеството на изпълнение на поръчката;
Установява се съответствие между предложена програма за
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верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на
посоченото в Техническата спецификация;
Не се установяват вътрешни противоречия в предложената
организация (подготовка) и логистика на проверките;
Предложени са методи, съобразени със спецификата на
програмата и бенефициентите;
Представен е подробен времеви график и организация на работа,
в който са отразени специфичните изисквания, заложени в Техническата
спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във
времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за
изпълнението на всяка дейност;
Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите
(ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват
на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за
изпълнение;
Налице е разпределение на всички основни и допълнителни
функции на експертите, има цялостно описание на задачите и
отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се
припокриват и противоречат.
Представена е система за вътрешен контрол на качеството на
изпълнението на дейностите.
Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, 25 т.
съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и
раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена
несъществена непълнота по отношение на поне едно от следните
обстоятелства:
Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и
дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и
последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за
качественото постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са
представени последователността и всички връзки и взаимозависимости
между отделните дейности;
Направен е задълбочен анализ на всички поставени от
възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени
детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите,
предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените
мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок
изпълнение на поръчката;
Детайлно са описани конкретните действия и средствата за
постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация
на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван
резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките
между тях и използваните средства за постигане на посочените в
Техническата спецификация резултати;
Организирането и провеждането на всяка проверка не е само
декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието
на отделните документи или други дейности, имащи отношение към
повишаване качеството на изпълнение на поръчката;
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Установява се съответствие между предложена програма за
верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на
посоченото в Техническата спецификация;
Не се установяват вътрешни противоречия в предложената
организация (подготовка) и логистика на проверките;
Предложени са методи за извършване на верификация,
съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;
Представен е подробен времеви график и организация на работа,
в който са отразени специфичните изисквания, заложени в Техническата
спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във
времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за
изпълнението на всяка дейност;
Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите
(ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват
на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за
изпълнение;
Налице е разпределение на всички основни и допълнителни
функции на експертите, има цялостно описание на задачите и
отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се
припокриват и противоречат.
- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на
изпълнението на дейностите.
Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката,
съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и
раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена
липса/ непълнота по отношение на поне две от следните
обстоятелства:
Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и
дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и
последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за
качественото постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са
представени последователността и всички връзки и взаимозависимости
между отделните дейности;
Направен е задълбочен анализ на всички поставени от
възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени
детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите,
предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените
мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок
изпълнение на поръчката;
Детайлно са описани конкретните действия и средствата за
постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация
на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван
резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките
между тях и използваните средства за постигане на посочените в
Техническата спецификация резултати;
Организирането и провеждането на всяка проверка не е само
декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието
на отделните документи или други дейности, имащи отношение към

15 т.
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повишаване качеството на изпълнение на поръчката;
Установява се съответствие между предложена програма за
верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на
посоченото в Техническата спецификация;
Не се установяват вътрешни противоречия в предложената
организация (подготовка) и логистика на проверките;
Предложени са методи за извършване на верификация,
съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;
Представен е подробен времеви график и организация на работа,
в който са отразени специфичните изисквания, заложени в Техническата
спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във
времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за
изпълнението на всяка дейност;
Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите
(ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват
на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за
изпълнение;
Налице е разпределение на всички основни и допълнителни
функции на експертите, има цялостно описание на задачите и
отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се
припокриват и противоречат.
Представена е система за вътрешен контрол на качеството на
изпълнението на дейностите.
Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, 5 т.
съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и
раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена
липса/непълнота по отношение на поне три от следните
обстоятелства:
Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и
дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и
последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за
качественото постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са
представени последователността и всички връзки и взаимозависимости
между отделните дейности;
Направен е задълбочен анализ на всички поставени от
възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени
детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите,
предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените
мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок
изпълнение на поръчката;
Детайлно са описани конкретните действия и средствата за
постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация
на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван
резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките
между тях и използваните средства за постигане на посочените в
Техническата спецификация резултати;
Организирането и провеждането на всяка проверка не е само
декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието
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на отделните документи или други дейности, имащи отношение към
повишаване качеството на изпълнение на поръчката;
Установява се съответствие между предложена програма за
верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на
посоченото в Техническата спецификация;
Не се установяват вътрешни противоречия в предложената
организация (подготовка) и логистика на проверките;
Предложени са методи за извършване на верификация,
съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;
Представен е подробен времеви график и организация на работа,
в който са отразени специфичните изисквания, заложени в Техническата
спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във
времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за
изпълнението на всяка дейност;
Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите
(ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват
на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за
изпълнение;
Налице е разпределение на всички основни и допълнителни
функции на експертите, има цялостно описание на задачите и
отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се
припокриват и противоречат.
Представена е система за вътрешен контрол на качеството на
изпълнението на дейностите.
2. Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2
До 15 т.
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на
дефинираните в техническата спецификация рискове, които могат
да възникнат при изпълнението на договора.
В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки 15 т.
един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата
спецификация, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск
е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за
недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и
области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по
договора;
- Предложени са конкретни похвати, посредством които
настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху
изпълнението на дейностите, предмет на договора;
В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки 5 т.
един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата
спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по
отношение на поне едно от следните обстоятелства:
- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск
е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за
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недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и
области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по
договора;
- Предложени са конкретни похвати, посредством които
настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху
изпълнението на дейностите, предмет на договора;
В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки 1 т.
един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата
спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по
отношение на поне две от следните обстоятелства:
- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск
е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за
недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и
области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по
договора;
- Предложени са конкретни похвати, посредством които
настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху
изпълнението на дейностите, предмет на договора;

3а целите на оценката по Показател 2, използваните в горната таблица определения
следва да се тълкуват, както следва:
„Формално“ – позоваване на общоизвестни методи, термини и технологични
процеси и други, без същите да са описани изчерпателно като поредица от
действия, водещи до целения резултат.
„Непълнота” са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят
неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието,
недетайлна 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 минималните
изисквания на възложителя, посочени в указанията и техническата
спецификация. 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 непълноти” са тези пропуски в техническото предложение, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и
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техническата спецификация или на действащото законодателство, на
съществуващите стандарти и технически изисквания, като например
несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други
подобни.

Крайната оценка по Показател П1, както и по Показател П2, се формира, като сбора от
индивидуалните оценки по съответния показател се раздели на броя на членовете на
комисията.
3.3. Показател П3 - Предложена от участника цена - максимална стойност 40 т.
Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за
изпълнение, по следната формула: П3 = (Цmin /Цn) х 40
"Цmin" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата
оферта и класиране;
"Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора;
4. Определяне на комплексната оценка на офертата
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора
на стойностите на показателите П1, П2 и П3 и се изчислява по формулата: КО =
П1+П2+П3
КО има максимална стойност 100 точки.

8

