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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТАТА 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгоднатаоферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение 

качество/цена по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 

финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за 

определяне на офертата, предлагаща „Oптимално съотношение качество/цена”. 

Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на комплексната 

оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната 

оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки показател. 

Показатели за оценяване: 

(РРО) Разпределение на ресурсите и организация на екипа – експертна оценка.  

(ЦП) Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС. 

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

КО = РРО + ЦП; 

КО има максимална стойност от 100 точки.   

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

знак след десетичната запетая.  

На първо място се класира участникът събрал най-висока комплаксна оценка. 

Относителна тежест на показателите за оценяване: 

(РРО) = 50 точки, максимална стойност 

(ЦП) = 50 точки, максимална стойност 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.  

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател:  

1. Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) – максимален брой точки 

50 

С предложената методика се оценява качествен критерий- разпределение на ресурсите и 

организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката за всяка 

оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка, като се дава възможност да 

бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите. 

 



Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване 

по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите 

спецификации. 

 

Съгласно техническите спецификации в техническото предложение участниците следва да 

представят разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението 

на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и 

методите на координация и комуникация с Възложителя; мерките за осигуряване на 

качеството; методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, 

която считат за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели 

и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за 

всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и 

разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.  

 

Този показател получава максимум 50 т. по скалата за оценка, посочена по-долу. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат 

на анализ и се оценяват, както следва: 

 

Метод на формиране на оценката: 

Офертите на участниците по показателя Разпределение на ресурсите и организация на 

екипа се оценяват по следния начин: 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа РРО 
Максимален брой 

точки – 50 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от 

експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на 

поръчката. 

30 т. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 
40 т. 



посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от 

експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на 

поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че 

са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерти; 

3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за 

качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от 

експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на 

поръчката.   

50 т. 



Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че 

са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерти; 

3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за 

качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

 

Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и 

минималните изисквания към съдържанието на този подпоказател или ако липсва 

тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат предложени за 

отстраняване. 

 

2. Предложена цена за изпълнение на предмета на поръчката  

 

Оценката на всеки участник се формира при спазване на следната формула: 

         

ЦП = Минимална предложена цена х 50 

                                                                Предлагана от участника  цена 

 

Минималната предложена цена е общата цена без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

участника, предложил най- ниска обща цена.  

Предлаганата от участника цена е предложената крайна обща цена без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник.  



Всички предложения на участниците по показателя ЦП следва да бъдат с положителна 

стойност и различни от “0” (нула). Участници предложили цена за изпълнение, 

надвишаваща определената максимална стойност на поръчката ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 

 

Уточнение: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

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

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите 

на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 

Мотиви за определянето на критерия за оценка и показателите за оценка: 

Определянето на показателите за оценка на офертите е част от оперативната 

самостоятелност на възложителите, като те сами определят онези показатели, които 

имат преимуществено значение за избора на участниците, като посочват 

самостоятелно и тяхната относителна тежест. Възложителят, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 70, ал. 5 от ЗОП е избрал 

като критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена съобразно 

утвърдените показатели" с тежест на "цената" - 50 т. и на "техническия показател" - 

50 т. 

Показател РРО – Разпределение на ресурсите и организация на екипа  

В съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 7, т. 3 б) от ЗОП в методиката за 

комплексна оценка на офертите за показателят, свързани с организацията на 

персонала, е посочен начинът за оценяване от комисията с конкретна стойност чрез 

експертна оценка.  

Въпросите, свързани с разпределение на ресурсите и организация на екипа, са от 

изключителна важност в процеса на изпълнение на услугата по договора. Създаването на 

оптимална организация, съобразно ресурсната обезпеченост на даден участник е 

изключително важен момент, свързан с качественото и законосъобразно изпълнение на 

услугата, включена в предмета на поръчката.   

Заложеният показател е в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

Целта на показателя е да установи надграждане на дадено предложение, като ясно и 

конкретно възложителят е посочил условия, при мотивираното наличие на които ще 

се присъдят определен брой базови точки и съответно са посочените надграждащи 

условия, за които ще се получават допълнителен брой точки. 

Показател ЦП – Предложена цена за изпълнение на предмета на поръчката 

Смятаме, че включването на показателя в методиката за оценка е много важно, тъй като 

ценовият показател е винаги основния, базовия показател около който се изгражда всяка 



една качествена и законосъобразна методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите в процедурите по ЗОП. Включването на този показател, със сериозната му 

относителна тежест в общата оценка е най-голямата гаранция за спазването на една от 

основните цели на Закона за обществените поръчки, заложена в чл. 1, ал. 1, т. 2 - за 

осигуряване на ефективност при разходването на средствата, предоставяни от европейските 

фондове и програми. 

 


