
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
към покана с изх. №2 от 07.04.2016 г. относно избор на изпълнител на обществена 

поръчка за услуга по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана с предмет 

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата 

на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“ 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 
 

Настоящата методика описва начина на оценка и класиране на участниците в 

обществена поръчка с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда 

на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен 

информационен център - Смолян“ 

 

І. Методиката представя правилата, по които ще се извърши класирането на офертите 

на участниците. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и 

бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-

изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на комплексната 

оценка, определена въз основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място 

се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Оценките се поставят в числово 

изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. В случай, че двама или повече 

участници получат равни комплексни оценки, за изпълнител на обществената поръчка се 

определя участникът, който е предложил по-ниска цена. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

 

II. Показатели за оценяване и относителни тежести. 

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (КО), 

която се формира по следната формула:  

КО = К + Ц,      

където: 

Показател К – Работна програма за изпълнение - тежест в комплексната оценка 45 %, 

максимум 45 точки. 

Показател Ц - Цена за изпълнение- тежест в комплексната оценка 55 %, максимум   55 

точки.  

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

 

III. Определяне на оценките по всеки показател.  



                                       

2 

1. Показател К – Работна програма за изпълнение на поръчката - тежест в 

комплексната оценка 45 %, максимум 45 точки. Представлява оценката на Работна 

програма за изпълнение на поръчката, изготвена от участника, която включва 

описание на всички видове дейности, включително детайлни описания на цялостното 

изпълнение на поръчката, начина на работа, методите, средствата и инструментите за 

изпълнение, дейностите и конкретните действия по изпълнението им в тяхната 

последователност и взаимообвързаност съобразно логическата им обвързаност и 

приетия подход за изпълнение с оглед постигане на поставените цели /следва да се 

обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, в 

това число описание на процеса на изпълнение на всяка дейност, техническия и 

човешки потенциал, който ще се ангажира за изпълнение предмета на процедурата и 

всичко необходимо и относимо към цялостното изпълнение на поръчката. Към нея 

следва да  се приложи и Списък на препаратите, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката и разпределението им по видове дейности. 

Оценяването се извършва  съгласно долупосочените критерии.  

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Оценка 

За  изготвената Работна програма е в сила всяко едно от следните 

обстоятелства: 

 

o   Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по 

изпълнението) е представен процесът на изпълнение, като са описани 

всички дейности по изпълнение съобразно документацията за участие в 

настоящата поръчка и действащата нормативна уредба, описани са и 

са обосновани последователността им и взаимовръзките между тях, 

като предложението съдържа описание на цялостния процес на 

изпълнение. 

 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за реакция при отказ или 

инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 

заместване и ремонт на оборудването. 

 

o Всички дейности, предмет на поръчката, са ресурсно обезпечени с хора и 

техническо оборудване, като разпределението им е ясно и подробно 

представено и е съобразено със срока за изпълнение на отделните 

видове дейности. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката и разпределението им по видове дейности 

съответства и способства за постигане на ефективност. 

45 точки 
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В изготвената Работна програма е в сила едно от следните 

обстоятелства: 

 

o  Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

 

25 точки 
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В изготвената Работна програма са в сила две от следните 

обстоятелства: 

 

o  Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

 

10 точки 
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В изготвената Работна програма са в сила три от следните 

обстоятелства: 

 

o  Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

5 
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В изготвената Работна програма са в сила следните четири  

обстоятелства: 

 

o Посочени са дейности, включени в процеса на изпълнение, съобразно 

документацията за участие в настоящата поръчка и действащата 

нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

В представянето на подхода на участника в изпълнението не е описан 

процесът на изпълнение на дейности, които следва да бъдат изпълнени 

съобразно техническото задание и действащата нормативна уредба, като 

участникът единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са неотносими към 

предмета на поръчката и участникът не е доказал, че същите биха допринесли 

за точното изпълнение на договора, и/или се съдържат несъществени 

непълноти/пропуски, в това число пропуски в описанието, липса на информация 

за дейности по изпълнението, конкретика по отделните действия за 

осигуряване на качество, изпълнение в срок и съответствие с целите на 

поръчката и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена 

поръчка със сходен предмет, без да е представено през призмата и 

спецификите на настоящата обществена поръчка. 

 

o  предвидени са дейности за реакция при отказ или инцидент с 

техническо оборудване, включително план за действие по заместване и 

ремонт на оборудването, но същите не са ефикасни и ефективни. 

 

o Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението 

му по някои видове дейности не е представено. 

 

o Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, но не е представено  тяхното разпределение 

по видове дейности или разпределението им по видове дейности не 

съответства и/ или не способства за постигане на  ефективност. 

 

1 

 

 
Забележка:  

За целите на оценката под „Всеобхватно“ следва да се разбира предложение под формата 

на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на 

поръчката (т.е. отчетен е нейният специфичен обхват), както и са представени всички 

аспекти на описвания елемент; означава и предложение, което е недвусмислено / 

еднозначно и не налага необходимост от тълкуването му от страна на членовете на 

комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

 

За целите на оценката под „Ефективност“ следва да се разбира степен на постигане на 

целите на дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от 

изпълнението им. 

 

За целите на оценката под „Ефикасност“ ще се разбира възможност за постигане на 

положителни резултати от използваните дейности. 

 

 „Ясно“ следва да се разбира изброяване, което недвусмислено описва конкретния елемент 

(етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) по начин, по който 
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съответният елемент (етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) да 

бъде индивидуализиран сред останалите сходни или аналогични елементи (съответно 

етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.); 

„Подробно / Конкретно“ следва да се разбира описание, което  съдържа информация за 

съответните елементи (етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.), 

но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователност, обхват, съдържание, 

вътрешни взаимовръзки или други аспекти или факти, зададени от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и имащи отношение към 

конкретната поръчка; 

„Несъществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото 

предложение, включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, 

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

липса на детайлна информация, недостатъчна аргументация или обосновка и други 

подобни.  

Несъществените непълноти/пропуски не водят до пряко засягане на изпълнението на 

поръчката с оглед спазване в цялост на изискванията, посочени в документацията за 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, но създават 

потенциални и неоправдани рискове досежно качество и/или срок за изпълнение.  

При установени несъществени непълноти / пропуски / несъответствия съответното 

предложение не е несъответстващо на изискванията на възложителя и не се предлага за 

отстраняване. 

„Съществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото 

предложение, включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, 

които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в настоящата 

документация, или на разпоредбите на действащото законодателство, на 

съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие 

между изискуемо съдържание и предложено/описано такова, несъответствие между 

действие, предвидено в документацията, и предложено такова в офертата, и други 

подобни.  

Съществените непълноти/пропуски водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката 

с оглед спазване в цялост на изискванията досежно качество и/или срок за изпълнение, 

посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка.  

При установени "съществени непълноти / пропуски / несъответствия" е налице 

несъответствие на офертата с изискванията на възложителя и съответният участник се 

предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

ВАЖНО: 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение и приложенията към него на 

съответна изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 

техническото задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

Поставянето на точките за конкретния участник се осъществява въз основа на общото 

експертното мнение на членовете на комисията. Това мнение се обосновава на базата на 

посочените в горната таблица предварително обявени условия за присъждане на съответната 

оценка, като се посочват причините (изтъкват се преимуществата или недостатъците на 

съответната оферта, прави се анализ и се мотивира логичен извод за поставената оценка).  



                                       

8 

2. Показател Ц = Цена за изпълнение тежест в комплексната оценка 55 %, максимум 55 

точки.  

Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците обща цена за 

изпълнение на поръчката, по следната формула: 

                                                    Ц min    

                   Ц     =                                                *   55 , където: 

                     Ц n  

 “Ц min” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка 

на ценовата оферта; 

 “55” е максималният брой точки за показателя; 

 “Ц n” е предложената от участника „n” цена на оценяваната оферта. 

 

 

 

 

 

Изготвили: 

Инж. София Измирлиева   /положен подпис/ 

 

Милена Хаджиева  /положен подпис/ 

 

Васил Василев /положен подпис/ 


