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Книга VI 

 

М Е Т О Д И К А 
 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА  

 

Предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 

години,  за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за 

потребителите на ДЦДВУ „Звънче“  
 

Преди началото на подробното разглеждане на офертите за всяка една 

дейност, комисията извършва предварителна проверка на подадените предложения 

и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие. 

 

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 по отделните показатели се поставят в числово 

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

повече участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят на обществената 

поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 на Закона 

за обществените поръчки.  

Към техническата си оферта участниците прилагат: 

1. Минимум 4 примерни месечни менюта за месеците – януари, април, юли и  

октомври. Предложените менюта следва да включват всички работни дни 

през съответния месец и от тях следва да е видно, че участникът е спазил 

нормативните изисквания и изискванията на възложителя, посочени в 

техническото задание по отношение на пълноценност и разнообразие на 

предлаганите храни в зависимост от сезона, както и по отношение на 

грамажа за съответните възрастови групи. 

Менютата се изготвят отделно за: 

-  за децата до 3 годишна възраст, чийто родители получават храна веднъж 

дневно. 

- за децата до 3 годишна възраст в детските градини;  

- за децата от 3 до 7 годишна възраст в детските градини; 

-  за потребителите в социалното заведение. 
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Забележка: Офертата на участник, който не е приложил изискуемия 

минимален брой примерни менюта или е предложил меню, което не 

отговаря на нормативните изисквания или изискванията на възложителя, 

посочени в техническото задание ще бъде отстранена от участие. 

2. Подход и програма за изпълнение на поръчката, който да включва – подробно 

описание на всички дейности за изпълнение на поръчката /включително 

дейностите по закупуване/производство на хранителни продукти в суров вид, 

тяхното съхранение, приготвяне на храната за деца до 3-годишна възраст, за деца 

до 7-годишна възраст и за потребителите в ДЦДВУ „Звънче“, транспорт до 

пунктовете за раздаване на храна за деца до 3 години,  до всички детски градини и 

до социалното заведение, разсипване на храната за деца до 3 г. в съдове 

предоставени от родителите и др./, тяхната технологична последователност, 

времето необходимо за изпълнението на всяка дейност и разпределението на 

работната ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси. Към 

подхода и програмата за изпълнение на поръчката се прилага и подробен времеви 

график, отразяващ времетраенето на всички видове работи, необходими за 

изпълнението на настоящата поръчка.  

Забележка: Офертата на участник, който не е приложил подход и програма за 

изпълнение на поръчката или е предложил подход,  който не съдържа минимално 

изискуемата информация, посочена в т..2  ще бъде отстранена от участие. 

3. Стратегия за управление на риска. 

Забележка: Възложителят идентифицира следните основни рискове: 1. Времеви 

рискове – забава при изпълнение на дадена дейност /приготвяне на храната, транспорта до 

обектите, раздаването и т.н./, отклонения от представения график по дадена дейност - 

неспазване на началния или крайния срок за доставка до даден обект.  

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 

страна на  Възложителя и други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия 

договор – персонала в детските градини и социалното заведение, контролни органи, 

родители на деца до 3 г. възраст и др.; 

3. Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от възникване на авария 

на техника или транспортно средство или от отсъствие на лице/лица, ангажирани с 

изпълнението на договора. 

4. Риск от некачественост/неогодност на храната -   възникване на обстоятелства, 

които водят до некачестветост на дадена храна и необходимост от подмяната и с годна 

за консумация храна. 

 В стратегията за управление на риска участникът следва да анализира 

дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността 

от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира 

подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите 

спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника 

цена. Участникът следва да предвиди мерки за мониторинг на всеки риск по време на 

изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки.  

 

І. Начин на оценка на офертите: показатели, относителна тежест и методика за определяне 

на комплексната оценка на офертите. 

 

1.Критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта 

2.Показатели-тежест % 

-Предложена единична цена за 1 храноден за 1 потребител в ДЦДВУ“Звънче“ - К1– 1 % 

-Предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 годишна възраст - К2– 9 % 
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-Предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 годишна възраст в детските градини 

-К3– 40 % 

- Подход и програма за изпълнение на поръчката - К4 – 30%  

– Управление на риска К5– 20% 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по показателите, изчислени по формулата: 

 

КО = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 
Където: 

К1 – показател за предложена единична цена за 1 храноден за 1 потребител в 

ДЦДВУ“Звънче“  

К2 - показател за предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 годишна възраст 

К3 - показател за предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 годишна възраст в 

детските градини 

К4 – Подход и програма за изпълнение на поръчката 

К5 – управление на риска 

 

Забележка: получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0,01 

 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

 

3.1 Оценка на предложената единична цена за 1 храноден за 1 потребител в 

ДЦДВУ“Звънче“  – К1 

 
най-ниска предложена единична цена за 1 храноден за 1 потребител в ДЦДВУ“Звънче“  

К1 =   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 1 
          предложена единична цена за 1 храноден за 1 потребител в ДЦДВУ“Звънче“ от кандидата 

 

Забележка: предложението с най-ниска единична цена за 1 храноден за 1 потребител в 

ДЦДВУ“Звънче“ получава максимален брой точки 1 

 

3.2 Оценка на предложената единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 годишна възраст 

– К2 

 
най-ниска предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 годишна възраст 

К2 =   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 9 
          предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 годишна възраст от кандидата 

 

Забележка: предложението с най-ниска единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 

годишна възраст получава максимален брой точки 9 

 

3.3 Оценка на предложената единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 годишна възраст 

в детските градини – К3 

 
най-ниска предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 г. в детските заведения 

К3 =   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 
          предложена единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 г.в детските заведения от кандидата 

 

Забележка: предложението с най-ниска единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 

годишна възраст в детските заведения  получава максимален брой точки 40 

 

     3.4 Оценка по показател К4 - Подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Съответствие на предложените дейности и технологията на извършването им с 
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организацията на предложените човешки и технически ресурси. Съответствие на 

времетраенето на отделните видове работи с предложената технология за извършване 

на дейностите и съответствие на времето за изпълнение на видовете работи с 

предложените човешки и технически ресурси. 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 

комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

Критерии Точки 

За направеното техническо предложение са в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

 

- 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; Представени са 4 примерни 

месечни менюта, които съответстват на нормативните изисквания 

и изискванията на възложителя, посочени в техническото задание 

по отношение на пълноценност и разнообразие на предлаганите 

храни в зависимост от сезона, както и по отношение на грамажа за 

съответните възрастови групи; 

 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са ресурсно обезпечени с 

хора, транспортни средства и техническо оборудване, като 

разпределението им е представено и е съобразено със срока за 

изпълнение на отделните видове дейности. 

 

- Налице е пълно съответствие и липса на противоречия в и  между 

всички отделни части на представените - Подход и програма за 

изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ 

организацията и изпълнението на всички дейности за изпълнение на 

поръчката и  подробния времеви график, отразяващ времетраенето 

на всички видове работи, необходими за изпълнението на 

настоящата поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

За направеното техническо предложение е в сила едно от следните 

обстоятелства: 

- 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. Представени 

са 4 примерни месечни менюта, които съответстват на 

нормативните изисквания и изискванията на възложителя, посочени 

в техническото задание по отношение на пълноценност и 

разнообразие на предлаганите храни в зависимост от сезона, както 

и по отношение на грамажа за съответните възрастови групи, 

 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 
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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. 

 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението му 

по някои видове дейности не е представено. 

 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части на 

представените - Подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на всички 

дейности за изпълнение на поръчката и  подробния времеви график, 

отразяващ времетраенето на всички видове работи, необходими за 

изпълнението на настоящата поръчка. 

За направеното техническо предложение са  в сила две от следните 

обстоятелства: 

- 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. Представени 

са 4 примерни месечни менюта, които съответстват на 

нормативните изисквания и изискванията на възложителя, посочени 

в техническото задание по отношение на пълноценност и 

разнообразие на предлаганите храни в зависимост от сезона, както 

и по отношение на грамажа за съответните възрастови групи, 

 

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. 

 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението му 
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по някои видове дейности не е представено. 

 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части на 

представените - Подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на всички 

дейности за изпълнение на поръчката и  подробния времеви график, 

отразяващ времетраенето на всички видове работи, необходими за 

изпълнението на настоящата поръчка. 

 

За направеното техническо предложение са  в сила три от следните 

обстоятелства: 

- 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. Представени 

са 4 примерни месечни менюта, които съответстват на 

нормативните изисквания и изискванията на възложителя, посочени 

в техническото задание по отношение на пълноценност и 

разнообразие на предлаганите храни в зависимост от сезона, както 

и по отношение на грамажа за съответните възрастови групи, 

 

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. 

 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено, но разпределението му 

по някои видове дейности не е представено. 

 

- Налице са отделни несъществени противоречия между отделни части на 

представените - Подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на всички 

дейности за изпълнение на поръчката и  подробния времеви график, 

отразяващ времетраенето на всички видове работи, необходими за 

изпълнението на настоящата поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

За целите на оценката под „несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се 

разбират несъответствия и пропуски в предлаганата технология и обезпечаването на 

технологията с ресурси (човешки и технически), несъответствия във технологичното 

време за извършване на отделни дейности, несъответствия в предложената ресурсна 
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обезпеченост на дадена дейност според предложеното време за изпълнение, които няма да 

повлияят върху изпълнението на договора по отношение на качеството и срока. 

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 

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 подход и програма 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 подход и програма 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, 
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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. 

 

3.5 Оценка по показател К5 – управление на риска 

Комисията оценява предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 

Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове – забава при изпълнение на дадена дейност /приготвяне на храната, 

транспорта до обектите, раздаването и т.н./, отклонения от представения график по дадена 

дейност - неспазване на началния или крайния срок за доставка до даден обект.  

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 

страна на  Възложителя и други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия 

договор – персонала в детските градини и социалното заведение, контролни органи, 

родители на деца до 3 г. възраст и др.; 

3. Трудности при изпълнението на договора, продиктувани от възникване на авария на 

техника или транспортно средство или от отсъствие на лице/лица, ангажирани с 

изпълнението на договора. 

4. Риск от некачественост/неогодност на храната -   възникване на обстоятелства, които 

водят до некачестветост на дадена храна и необходимост от подмяната и с годна за 

консумация храна.  

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 

комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 

 

1. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

До  

20 

 точки 
 

А. 

За изготвената стратегия за управление на риска са налице и трите 

обстоятелства: 

20 

 точки 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 

на изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 
 

 

Б. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

10 

 точки 

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете, но едно от следните не е в сила: 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 
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 В сила е следното: 

o Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването 

и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 
 

 

В. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 

1 

 точка 

 Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, но едно 

от следните не е в сила: 
o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 В сила е следното: 

o Предвидени са 1 /една/ мярка за преодотвратяване на настъпването и 1 

/една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един 

от рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 

време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 

на предложените мерки. 

 

Забележка:  
За целите на оценката под „ефективност“ ще се разбира степен на постигане на целите 

на дейностите по мониторинг или контрол 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 дейностите по мониторинг или контрол. 

 

 

Изготвили:  

 

Инструктор – хранене в 

Детска кухня 

 

/положен подпис/ 
/Мая Кисьова/ 

Гл. експерт в дирекция 

„ОДЗ“: 

 

/положен подпис/ 
/Любка Бадева-Танчева/ 

Мл. специалист в 

дирекция ПНО 

 

/положен подпис/ 
/Лютка Баджеклиева/ 

 


