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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към покана с изх. № 13 от 02.04.2014 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: “Провеждане 
на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община 
Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007-2013” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
 
 
 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” . 
 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 

методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 
комплексна оценка (КО): 

 
• Концепция за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 

50 точки.  
• Цена за изпълнение на поръчката -  тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 

точки.  
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

 
1.   Концепция за изпълнение на поръчката (О1) – максимална оценка 50 точки. 
Тежестта на показателя Концепция за изпълнение на поръчката (О1) е 50 % /петдесет 

процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения 
показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя Концепция за изпълнение на поръчката (О1) се формира на 
базата на изготвената от всеки участник концепция за изпълнение на поръчката. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
 

№ 
 

 

ПОКАЗАТЕЛ  
 

 

Оценка 
 

1. 
 
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

До  
50 

 точки 

А. 

За изготвената концепция е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е разписал професионално и изчерпателно цялостния процес на организиране и 
провеждане на форумите, обученията и съпътстващите ги дейности /по направления всички етапи 
и включените в тях видове дейности, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на 
поръчката, са точно идентифицирани и детайлно описани, ясно, задълбочено и непротиворечиво 
участникът е посочил какво конкретно ще извърши при изпълнението на поръчката, подробно е 
представен цялостният процес на изпълнение, описани са конкретните действия в тяхната 
последователност за изпълнение на всяка от дейностите съобразно логическата им обвързаност и 
последователност на изпълнение/ в съответствие с изискванията на възложителя, целите на 
проекта и стандартите за постигане на висококачествено изпълнение на поръчката. 
- Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено, непротиворечиво и издържано 
описание на темите и характера на всяко от обученията и форумите, като всяка тематична точка в  
програмата за всяко обучение и форум е обоснована и аргументирана и е показана връзката й с 
очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения, които следва да придобият участниците 
в съответните форуми и обучения. 

50 
 точки 

Б. 

За изготвеното техническо предложение е в сила поне едно от следните 
обстоятелства: 
- Участникът е описал основните аспекти в процеса на организиране и провеждане на обученията, 
форумите и съпътстващите ги дейности, като е предложил непротиворечиво и издържано описание 
на плана си за изпълнение на поръчката, в това число етапи и включени в тях видове дейности, 
конкретни действия в тяхната последователност за изпълнение на всяка от дейностите съобразно 
логическата им обвързаност и технология и последователност на изпълнение, в съответствие с 
изискванията на възложителя и целите на проекта, но са налице несъществени непълноти в 
описанието по отношение на организирането и провеждането на едно от обученията, и/или един от 
форумите, и/или съпътстващите го дейности с оглед обезпечаване на стандартите за 
висококачествено изпълнение на поръчката. 
- Участникът е предложил описание на темите и характера на всяко от обученията и форумите, но 
в програмата на едно от тях е налице поне една тематична точка, която не е обоснована и 
аргументирана, и/или не е показана връзката между поне една от тематичните точки в програмата с 
очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения, които следва да придобият участниците 
в съответните форуми и обучения. 

25 
 точки 
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В. 

За изготвеното техническо предложение е в сила поне едно от следните 
обстоятелства: 
- Участникът е описал основните аспекти в процеса на организиране и провеждане на обученията, 
форумите и съпътстващите ги дейности, като е предложил непротиворечиво и издържано описание 
на плана си за изпълнение на поръчката, в това число етапи и включени в тях видове дейности, 
конкретни действия в тяхната последователност за изпълнение на всяка от дейностите съобразно 
логическата им обвързаност и технология и последователност на изпълнение, в съответствие с 
изискванията на възложителя и целите на проекта, но са налице несъществени непълноти в 
описанието по отношение на организирането и провеждането на две от обученията и/или на два от 
форумите и/или на съпътстващите ги дейности с оглед обезпечаване на стандартите за 
висококачествено изпълнение на поръчката. 
- Участникът е предложил описание на темите и характера на всяко от обученията, но във всяка от 
програмите на двете обучения и форуми е налице поне една тематична точка, която не е 
обоснована и аргументирана, и/или не е показана връзката между поне една от тематичните точки 
във всяка от програмите с очакваните умения, знания, нагласи и работни поведения, които следва 
да придобият участниците в съответните форуми и обучения. 

1 
 точка 

 
 
Забележка: 
„Ясно“  следва да се разбира описание, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност 
и/или конкретно предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о сред 
останалите предвидени видове дейности/предложения. 
„Подробно“  следва да се разбира описание, което освен че съдържа видове дейности, 
поддейности, предложения и други параметри, не се ограничава единствено до тяхното просто 
изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 
последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение към повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените в техническото 
задание изисквания. 
„Несъществени непълноти“  са тези непълноти в техническото предложение, които не го 
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, но са например пропуски в описанието, 
липса на подробна и детайлна информация, конкретика, яснота и други подобни. 
„Съществени непълноти“  са тези непълноти в техническото предложение, които го правят 
неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към участнците и 
указанията за подготовка на офертите и техническото задание или на действащото 
законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например 
несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При 
установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва 
да бъде предложена за отстраняване. 
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна съставна 
част в елемента „концепция за изпълнение” или при който е налице предложение в 
концепцията за изпълнение, което не отговаря на техническото задание, следва да бъде 
предложен за отстраняване. 

 
 

2. Цена за изпълнение на поръчката (О2) – максимална оценка 50 точки. 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовата оферта на участника по образец 

съгласно приложение № 2. 
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 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О2) е 
50% /петдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по 
посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О2) се определя по 
формулата: 

 
О2 = О2 мин.  x  50  , където 

О2 у 
 
- О2 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О2 мин.  е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О2 у  е предложената цена на поръчката от съответния участник 

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката (О2) се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 
 

 3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 
формула: 
 
 КО = О1 + О2, където 
 
- КО е общата комплексна оценка 
- О1 е оценката на концепцията за изпълнение на поръчката 
- О2 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място 
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. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика 
и показатели, като най-ниска е цената на участника, предложил най-малка обща крайна стойност 
без ДДС за изпълнение на поръчката. 
 


