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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с 

кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния 

бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-

монтажните работи за обект:„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“. 
 

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-

изгодна оферта”. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи 

е 100 точки.  

 

 

1. Критерий за определяне на изпълнител – икономически най-изгодна оферта. 

2. Показатели за оценяване: 

(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката включва два показателя срок за 

изпълнение (С) и работна програма(Р) . 

 

(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. 

3. Относителни тегла на показателите за оценяване: 

(П1) = С + Р=  50 точки, максимална стойност 

 15 т. (С).- срок за изпълнение на проектиране - (максимален срок за 

изпълнение 30 дни) 

 35 т. (Р) - работна програма 

(П2) = 50 точки, максимална стойност 

4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

4.1. Срок за изпълнение на проектиране 

 

С=   С min  Х 15 т. 

         С пр. 
Където 

С min  - минимален срок за изпълнение 

 

С пр.- предложен от участника срок 

 

Оферти чиито предложения съдържат срок по- голям от максималния се 

предлагат за отстраняване от комисията. 

Срок за изпълнение следва да бъде посочен като цяло число и в календарни дни. 
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4.2. Оценката по показател „Работна програма ” на всяко едно от предложенията се 

изчислява по следната формула:  

           TN 

ОТ = -------------- x 35 

         TNmax 

 

където: 

ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта 

TNmax – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти 

 

Точките по елементите/компонентите/частите от показател „Работна програма“ 

(„Р”) ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната 

комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на участниците, които 

отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ 

спрямо изискванията на настоящата документация и се оценяват по следния 

начин: 

Оценяват се следните основни задължителни компонента на Техническото предложение, 

както следва (максимален брой точки – 15): 

Работна програма  

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 поръчката и изискванията, изложени 

в Техническата спецификация. 

Точките по този показател се разпределят както следва: 

 Организация и методология  
Р 1 Предложение за изпълнение на дейностите, необходими за постигане целите на 

договора и на изискванията на Техническата спецификация. Подход за 

изпълнение на заложените дейности. 

до 5 

т. 

Р 2 Предложение на участника за начина/начините за постигането на 

очакваните резултати от изпълнението на услугата.  

до 5 

т. 
Р 3 Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между 

експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора. 
до 5 

т. 

 

 

Точките ще бъдат присъждани по следния начин:  

оценка 5 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, предлага 
ниво на изпълнение на предмета на поръчката над минимално изисканото чрез 
техническата спецификация; 

оценка 3 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, добрите практики при управлението на инвестиционни проекти, 
финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз (ЕС), гарантират 
успешното изпълнение (в рамките на правомощията на бъдещия Изпълнител) на 
Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), но съдържат 
незначителни/несъществени непълноти; 

оценка1 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, 
изискванията на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и 
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предмета на поръчката, но не са достатъчно конкретни или не са подробни, предвид 
разписаните в техническата спецификация изисквания за начина на структуриране и 
съдържание на техническата оферта или са твърде общи и неотносими към предмета на 
настоящата поръчка 

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. 

 

* 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. 

** 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, съдържанието на отделните документи или други факти, 

имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. 

*** 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 ОПРР 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.  

 

Всеки участник следва да разпише подробно описание на начина, по който възнамерява 

да извърши дейностите, предмет на поръчката. 

Съгласно изискванията на Възложителя тази част от офертата следва да бъде разделена 

на: 

1. Предложение за изпълнение на дейностите - всеки участник следва да 

представи всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация, както и да аргументира своите бъдещи 

действия във връзка с изпълнението на тези дейности, ако бъде избран за Изпълнител на 

настоящата обществена поръчка.  

 

2. Предложение на участника за начина/начините за постигане на 

очакваните резултати от изпълнение на услугата - всеки участник трябва да обясни 

конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати, в случай че той бъде избран за 

Изпълнител и да изложи по какъв начин ще постигне тези резултати.  

 

2. Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между 

експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора – всеки участник 

трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на задачите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни 

предмета на поръчката. 

Всички посочени по-горе части на офертата трябва да бъдат добре обосновани! 

Оценката от техническото предложение се определя по следната формула  
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П1=С+Р 

4.3.(П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС- Ценовото предложение се оценява с 

оценка, която се формира при спазване на следната формула: 

           Минимална  

         предложена цена 

П2  =  ______________________ х 50 т. 

       Предлагана цена 

 


