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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА ЗА  

ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОРНА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „ А” ОТ ЗОП 

С ПРЕДМЕТ: 

 

„Информационно разяснителна кампания за ролята на етносите в културното 

многообразие на Европа – организиране на дискусионни форуми за мястото на „чужденеца” и 

интегрирането му чрез включването му в културния живот на страната и провеждане на 

пътуващ информационен семинар за запознаване с европейските политики за признаване и 

опазване на универсиалните ценности на културното многообразие” . 

 

 

ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА  

Целта на настоящия документ е гарантиране обективния избор на най-подходящия/ите 

доставчик/ци на услуги за изпълнение на предмета на процедурата, за да се осигури най-

доброто качество на изпълнение на предвидените дейносит и постигане на заложените 

резултати.  

Настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите представлява 

съвкупност от правила, посредством които ще се оцени пълнотата и обосноваността на 

предложенията на участниците, спрямо изискванията на възложителя, посочени в 

документацията.  

Критерий: критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.  

Допустимост на комплексна оценка за оценяване на „икономически най-изгодната 

оферта“ подлежат офертите на участници в обществената поръчка, които не са отстранени от 

участие и които отговарят на предварително обявените условия за допустимост.  

Участниците, чиито технически и ценови предложения не отговарят на изискванията, 

посочени в техническата спецификация, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие, поради 

несъответствие с условията, поставени от възложителя.  

Класиране: класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка, като на първо място се класира 

офертата с най-висока оценка. Максималната стойност на комплексната оценка е 100 (сто) 

точки.  

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

втория знак след десетичната запетая. В случай че двама или повече участници получат равни 

комплексни оценки, изпълнителят на поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на 

чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.  

  

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 

Методиката за оценка 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. 
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1. Критерий за определяне на изпълнител – икономическо най-изгодна оферта. 

2. Показатели за оценяване: 

� (П1) Организация и методология за изпълнение на поръчката   

� (П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС. 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:  

(КО) = (П1)+ (П2); 

 

КО има максимална стойност 100 точки.  

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

 

3. Относителни тегла на показателите за оценяване: 

(П1) = 60 точки, максимална стойност 

(П2) = 40 точки, максимална стойност 

 

4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

4.1. (П1) Организация и методология за изпълнение на поръчката  (60 точки) 

 

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника 

подробно описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя, 

съобразно целите и дейностите на проекта, изложени в Техническото задание. 

Точките по този показател се разпределят както следва: 

 

(П1) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника) + (График за изпълнение на 

дейностите)  

 

П1  = П 1.1 +  П 1.2  

 

Точките по показател П1 ще бъдат присъждани, както следва:  

 

Показател 
Максимален брой 

точки 

Обосновка на участника (П1.1)  20 

Степен на  разбиране на участника на изискванията на Възложителя, 

заложени в Техническата спецификация   

10 

Налице е ясно обосновано разбиране на изискванията на Възложителя, 

заложени в Техническата спецификация. Участникът демонстрира 

задълбочено познаване на процесите на извършване дейностите, 

съобразно своя опит и познания. 

10 

Участникът разбира обхвата на задачата, но не предлага адекватна 

интерпретация по обхвата на техническата спецификация, което да 

надгради описаните в спецификацията контекст и свързани дейности 

5 
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със задачата. 

Участникът не демонстрира разбиране на задачата, съгласно 

Техническата спецификация. 

1 

Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора и адекватност на предложените мерки за тяхното управление 
10 

Отчетени са възможно най-много на брой рискове и предпоставки, 

оказващи влияние върху качествено и навременно изпълнение на договора 

и са предложени ефективни мерки за преодоляването им; 

Участникът е описал подробно конкретни мерки за предотвратяването 

и преодоляването на всеки един от идентифицираните от страна на 

Възложителя рискови фактори в рамките на Техническата 

спецификация.  

Всички мерки са логично формулирани и мотивирани и са правилно 

планирани във времето, като гарантират изпълнение на целите на 

проекта.  

10 

Отчетени са част от възможните рискове и предпоставки, оказващи 

влияние върху качествено и навременно изпълнение на договора, но не са 

предложени ефективни мерки за преодоляването им; 

Участникът е направил описание на конкретни мерки за 

предотвратяването и преодоляването на идентифицираните от страна 

на Възложителя рискови фактори, но не всички мерки са мотивирани 

спрямо целите на проекта или не са правилно планирани във времето.  

5 

Не са отчетени рисковете и предпоставките, оказващи влияние върху 

качествено и навременно изпълнение на договора или не са предложени 

мерки за преодоляването им. 

Представено е само общо описание на мерки за предотвратяването и 

преодоляването на идентифицираните от страна на Възложителя 

рискови фактори или мерките не са правилно и логично формулирани 

спрямо целите на проекта или не са правилно планирани във времето.  

1 

Стратегия на участника (П1.2) 40 

Описание на дейностите и документите за изпълнение на поръчката 10 

Участникът е представил детайлно описание на дейностите, които ще 

бъдат извършени при изпълнение на договора и тяхната логическа 

обвързаност с целите на обществената поръчка.  

Ясно, задълбочено и непротиворечиво участникът е посочил какво 

конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката.  

Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности, 

тяхната последователност.  

Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени 

на възложителя, като изброяването на тези документи е обвързано с 

направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката.  

10 
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Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението 

на обществената поръчка и документите, които ще бъдат разработени 

и представени на Възложителя.  

Участникът е посочил какво той конкретно предлага да извърши без да 

повтаря дословно заданието на Възложителя, но:  

- част от дейностите са описани общо, без да се навлиза в конкретни 

мерки, свързани с реализирането на съответната дейност или  

- не е ясна последователността и логическата връзка между отделните 

дейности или не е посочена конкретната връзка между дейностите и 

документите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя.  

5 

Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението 

на обществената поръчка и документите, които ще бъдат разработени 

и представени на Възложителя, но:  

- посоченото в офертата дословно преповтаря изискванията на 

Възложителя, представени в документацията за участие, без да става 

ясно какво конкретно предлага участникът за изпълнение на поръчката 

или  

- при изброяването на дейностите и при описанието на документите са 

допуснати противоречия или несъответствия между посоченото за 

различните дейности и документи.  

1 

Съответствие, вътрешна съгласуваност, пълнота и обхват на предложения подход — 

методика и инструменти за изпълнение на договора, включително профили на 

лектори/обучители 

10 

Участникът е предложил методика и инструменти за изпълнение на 

договора, които са ясно обосновани и ще гарантират ефективно и 

ефикасно постигане на целите на договора, като адекватно се вземат 

предвид направените допускания. 

В предложението си участникът е представил подробни профили /или 

конкретни лица/ на лектори/, които ще извършват участват по 

отделните дейности, с включени описания на тяхната квалификация и 

опит и се е аргументирал подробно относно адекватността им към 

съответната дейност.  

10 

Участникът е предложил методика и инструменти за изпълнение на 

договора, които биха могли да доведат до постигане на целите на 

договора, но не се ясно разписани. При представяне на методологията не 

са взети под внимание направените допускания. 

В предложението си участникът е представил профили /или конкретни 

лица/ на лектори/, които ще участват отделните дейности, с включени 

частични описания на тяхната квалификация и опит и/или се е 

аргументирал частично относно адекватността им към съответната 

дейност. 

5 

Представената методика и инструменти за изпълнение на договора са 

неясни и не са взети предвид направените допускания. 

1 
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В предложението си участникът е представил профили /или конкретни 

лица/ на лектори/, които ще участват в отделните дейности, но не е 

включил описания на тяхната квалификация и опит и/или не се е 

аргументирал относно адекватността им към съответната дейност. 

Целесъобразност и ефективност  на предвидените мерки за управление, отчетност и 

вътрешен контрол на изпълнението на договора  
10 

Участникът е предвидил адекватни и ефективни мерки за управление на 

изпълнението на договора, комуникация със заинтересованите страни и 

упражняване на вътрешен контрол при изпълнението на договора. 

В предложението на участника подробно и детайлно са посочени 

методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация 

на договора.  

Представеното описание на начина на управление на процесите от 

участника демонстрират задълбочено познаване на методите за 

управление и упражняване на вътрешен контрол.  

В предложението са описани правилно и подробно необходимите 

документи и разработки, начина на изготвянето им и представянето 

им.  

10 

Участникът е предвидил задоволителни мерки за управление на 

изпълнението на договора и упражняване на вътрешен контрол , които 

не показват ясна визия за управление на процесите за постигане на 

целите на договора. 

В предложението на участника са посочени методи за отчетност и 

контрол, но от тях възложителят не може да направи категорична 

преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на 

проекта.  

Демонстрирано е най-общо, без необходимата задълбоченост, познаване 

на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол, 

необходимите документи и разработки, начина на изготвянето им и 

представянето им.  

5 

Предложените мерки за управление на изпълнението на договора не 

съответстват на изискванията на Възложителя, заложени в 

Техническата спецификация и не гарантират постигане на целите на 

договора. 

В предложението на участника само частично и неясно са посочени 

методи за отчетност и контрол на изпълнението.  

Демонстрирано е непознаване за вида, периодичността и съдържанието 

на необходимите документи и разработки, начина на изготвянето им и 

представянето им.  

1 

Съответствие, пълнота и обхват на очакваните продукти/ резултати 10 

Очакваните резултати и продукти са ясно дефинирани, те произтичат 

от предвидените дейности, напълно съответстват на целите на 

10 
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договора и това е ясно разписано 

Очакваните резултати и продукти са дефинирани, съответстват на 

целите на договора, но са представени общо за услугата – връзката им с 

конкретните дейности и етапи е описана задоволително 

5 

Не са заложени всички задължителни резултати и продукти, съгласно 

техническата спецификация или се преповтаря единствено информация 

от Техническата спецификация на Възложителя; 

1 

 

Участник, непредставил описание на показател П1, получава оценка 0 точки. Участник, 

получил 0 точки по показател П1, се дисквалифицира. 

 

• Точките по показател П1 ще се бъдат присъждани по следния начин:  

оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията 

на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики и методиката 

за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това такова предложение е 

разработено по начин, от който е видно, че Участникът предлага ниво на изпълнение на 

предмета на поръчката над минимално изисканото чрез техническата спецификация и съдържа 

преимущества пред останалите предложения; 

оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията 

на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и са съобразени с 

предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти. Това са тези предложения, 

които са разработени в пълно съответствие с изискванията, посочени в спецификацията, 

гарантират успешното изпълнение на договора, но съдържат незначителни/несъществени 

непълноти; 

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

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

липса на детайлна информация и други подобни. 

** Съществени/Значителни 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, правилата на оперативната програма и технически изисквания, като 

например несъответствие между изискуеми задачи и дейности и постигане на съответни 

параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти 

в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за 

отстраняване.  

оценка 1 точка – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията 

на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и предмета на 

поръчката, но не са достатъчно конкретни и липсват преимущества спрямо останалите 

предложения или не са подробни, предвид разписаните в техническата спецификация 

изисквания за начина на структуриране и съдържание на техническата оферта или в тези 

предложения са установени части от офертата, насочени за изпълнение на други договори, 

които не са предмет на тази обществена поръчка или предложенията са общи и могат да се 

отнесат към изпълнение на дейности по други проекти; 
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Предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена 

и описана съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе под-

показатели, следва да бъдат предложени за отстраняване. 

 

4.2. (П2) = минимална предложена цена / цена, предложена от участника х (40 точки), 

където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат 

до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния 

участник, съгласно ценовата му оферта  (в лева). 

Ценовото предложение е с тегловен коефициент 30% в общата оценка и се оценява с 

оценка Oц, която се формира при спазване на следната формула: 

 

           Минимална  

         предложена цена 

Оц  =  ______________________ х 40 

       Предлагана цена 

 

В протокола от дейността на комисията ще бъдат посочени резултатите от разглеждането и 

оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на 

участниците и оценките по всеки показател, с цел обезпечаване възможността за извършване на 

контрол върху дейността на комисията и ограничаване риска от субективна оценка. 

 

 

 


