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Методика 

за определяне на комплексна оценка на офертата 

 
Класирането на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз 

основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена” съгласно чл. 70, ал. 2 т. 3 от 

ЗОП. Чрез настоящите показатели за оценка се осигурява определяне на офертата, която 

предлага най-добро съотношение качество-цена.  

Настоящата методика е изготвена в съответствие с разпоредбите на чл. 70, ал. 7 от 

ЗОП, като чрез утвърдените показателите се оценява качеството на техническото 

предложение на всеки от участниците. 

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е 

съобразен с комплексния характер на предмета на обществената поръчка. При 

формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от 

разбирането, че при обществени поръчки за доставка на хранителни продукти управлението 

на рисковете и идентифицирането на критичните точки, които могат да възникнат в хода на 

изпълнение на поръчката, предложени от Участника, са неразривно свързани с предмета на 

поръчката и по-специално с качеството и срочността на изпълнението. При това положение, 

при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между 

качество и цена е удачно да се вземат предвид предложените от участника мерки за 

управление на рисковете и идентифицираните критични точки, които могат да укажат 

влияние върху изпълнението на предмета на поръчката.  

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните 

изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на 

предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с 

предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира 

като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП.  

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за 

качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.  

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на 

Участниците, които:  

 не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата 

спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение; 

 съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават 

качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:  

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;  

- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение нa 

дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;  

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би 

било невъзможно постигането на крайния резултат. 
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Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на 

Офертите), се оценяват с Комплексна оценка (КО).  

За „икономически най – изгодна“ се определя тази Оферта, която има най-висока 

КО.  

КО има максимална стойност 100 (сто) точки.  

 

Оценките по показателите за оценка, разписани в настоящата методика, се 

представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.  

Формулата, по която се изчислява КО за всеки участник е:  

КО = П1 + П2,  
където:  

 П1 е оценката на показател „Управление на рисковете, критичните точки, 

които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката“ – тежест 30 

точки; 

 П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ – тежест 

70 точки. 

 

Определяне на оценките по отделните показатели: 

  

I. Оценката на показател „Управление на рисковете, критичните точки, които 

могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката“ - П1 

Максимална възможна оценка е 30 точки. 

Технически показател – включващ управление на критичните точки, които могат да 

възникнат по време на изпълнение на обществената поръчка, максимална възможна оценка 

30 точки. 

Оценката по този показател се формира на база: изготвени и предложени от 

участниците технически предложения за управление и оценка на идентифицираните от 

Възложителя критични точки и мерки за предотвратяването им. 

 

Технически решения при управление на критичните точки, които 

могат да възникнат по време на изпълнение на поръчка 
Брой точки  

Разглеждат се предложенията на участниците за управление 

на следните дефинирани от Възложителя критични точки, които 

могат да възникнат при изпълнението на поръчката: 

1. Риск свързан с непредвидени ситуации и способност за 

реакция при обработка на заявката, подготовка на експедицията и 

транспорт на продуктите. 

2. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна 

заявка. 

3. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от 

производители или търговци. 

 Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 

Възложителя, се оценяват по следните критерии: 

 

В техническото предложение на участникът е обърнато 

задълбочено внимание на всяка една от критичните точки и е в сила 

едно от следните обстоятелства: 

30 точки 
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- Участникът е отчел аспектите на проявление, области и 

сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване за всяка от 

описаните критични точки и е оценил и предвидил степента на 

въздействието й върху изпълнението на обществената поръчка, като 

оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на 

настоящата поръчка; 

- Предложени са ефективни и адекватни контролни дейности, 

организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е 

съпроводена с предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването им и съответно 

конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпването на критичните точки. 

В техническото предложение е обърнато внимание на всяка 

една от критичните точки, но е в сила поне едно от следните 

обстоятелства: 

- Не е оценена степента на влияние и/или вероятността за 

настъпване на критичните точки или оценките са формално описани. 

- Предложените от Участника мерки имат формален и/или 

пожелателен характер и/или липсва конкретика и обвързаност със 

спецификата на  настоящата поръчка.  

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от 

участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно 

предотвратяване и преодоляване на някои от критичните точки, 

респективно последиците от настъпването им. 

20 точки 

 

В техническото предложение на Участника е в сила поне едно 

от следните обстоятелства: 

- Липсва описание на мерки за предотвратяване 

(преодоляване)  управление на една или няколко от посочените от 

Възложителя критични точки. Участникът единствено декларира 

готовност на свой риск да приеме последиците при възникването им, 

но не предлага адекватни мерки за управлението им; 

- Предложени са мерки за управление на посочените 

критични точки, но те реално не са от естество, позволяващо 

предотвратяването и/или преодоляването им. 

10 точки 

 

За целите на прилагане на настоящата методика използваните определения, следва 

да се тълкуват, както следва: 

*Адекватен  – напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията. 

*Ефективен – в най-общ смисъл показва съотношението на постигнатия резултат 

спрямо поставената цел. Процес в който се постигат добри резултати. Ефективността е 

свързана с целесъобразността на действията. 

*Конкретни – точно определени ясни действия. 

*Задълбочено – достигане до същността на проблема, във вследствие на обстойно 

проучване. 

II. Оценка на показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ – 

П2 

Максимална възможна оценка 70 точки. 

Участниците, определят цената в офертата като „процент” от осреднените за област 
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Враца цени на едро без ДДС на хранителни продукти по бюлетин на „Система за агропазарна 

информация” ЕООД, гр. София (САПИ ЕООД). 

Предложения процент се запазва спрямо действащите цени в периодичните 

бюлетини на САПИ ЕООД през целия период на договора. 

Участникът предложил най-ниска цена от цените на САПИ ЕООД, получава оценка 

– 70 точки.  

 

За всяко следващо предложение се ползва формулата: 

 

 

            ННПЦ 

ПЦ=  -------------- х 70  

             ЦПОУ 

където,  

ПЦ –  точки получени от участника 

ННПЦ – Най-ниската предложена цена от участник в процедурата. 

ЦПОУ – Цена предложена от оценявания участник. 

 

Участник посочил в ценовото си предложение цена (процент) извън посочените 

граници ще бъде отстранен от процедурата. При несъответствие между цифров и словесен 

израз на процента в ценовото предложение, за верен ще се приема словесният израз. 

На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка 

(максимално възможната КО е 100 точки). Останалите оферти заемат места в класирането по 

низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако същите са с един и същ брой точки.  

 

 

 

 


