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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
към покана с изх. № 1 от 04.03.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка 

за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на 

Община Смолян“. 
 

 

М Е Т О Д И К А 
 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Предмет: „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на 

консумативи за копирна техника на Община Смолян“ 

 
Преди началото на подробното разглеждане на офертите, 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. План за организиране на изпълнението на дейностите, който да включва – 

подробно описание на начина на изпълнение на всички дейности /поддейности/, 

включени в предмета на настоящата поръчка /включително дейностите по 

закупуване/производство на оригинални/съвместими консумативи, както и 

консумативите необходими за зареждане на тонер касетите, тяхното 

съхранение, зареждане, доставката им до мястото на изпълнение на поръчката, 

времето необходимо за изпълнението на всяка дейност и разпределението на 

техническия и човешки ресурс при изпълнението на всяка дейност. Към плана 

се прилага и подробен времеви график, отразяващ времетраенето на всички 

видове работи, необходими за изпълнението на настоящата поръчка.  
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Забележка: Офертата на участник, който не е приложил план за 

организиране на изпълнението на дейностите или е предложил план,  който не 

съдържа минимално изискуемата информация, посочена в т. 1  ще бъде 

отстранена от участие. 

2. Описание на мерките за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците от дефинираните от възложителя 

рискове, които могат да настъпят при изпълнението на поръчката, включително 

мерките за мониторинг на риска и контрол на изпълняваните мерки. 

Забележка: Офертата на участник, който не е приложил Описание на 

мерките за предотвратяване на настъпването и/или 

минимизиране/елиминиране на последиците от дефинираните от възложителя 

рисковете ще бъде отстранена от участие. 

 

 

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 обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – 40 % 

-Предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка на възложителя – 

20 % 

-План за организиране изпълнението на дейностите – 20%  

– Управление на риска – 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  

 

Където: 

К1 – показател за предложена обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката 

К2 - показател за предложен срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната заявка 

на възложителя 

К3 – План за организиране изпълнението на дейностите  

К4 – 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 обща единична цена за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката – К1 

 
най-ниска предложена обща единична цена  

К1 =   -------------------------------------------------x 40 
          предложена обща единична цена от кандидата 

 

Забележка: предложението с най-ниска обща единична цена получава максимален брой 

точки 40 
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3.2 Оценка на предложеният срок за изпълнение на всяка дейност, считан от съответната 

заявка на възложителя  

 
най-кратък предложен срок 

К2 =   ---------------------------------- x 20 
          предложен срок от кандидата 

 

Забележка: предложението с най-кратък срок  получава максимален брой точки 20 

 

     3.3 Оценка по показател К3 - План за организиране изпълнението на дейностите. 

Съответствие на предложените дейности и технологията на извършването им с 

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 и двете от 

следните обстоятелства: 

- Oписани са всички видове дейности, включени в предмета на 

настоящата поръчка, като отделните етапи на изпълнение отразяват 

коректно технологичната последователност на съответните видове 

работи и предложеното разпределение на  работната ръка, 

транспортните средства и  останалите технически ресурси, 

съответстват на описаните технологии за изпълнение; 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 

дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната 

технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изпълнение на отделните видове работи, 

отчетено е необходимото време за получаване от възложителя, 

зареждане/рециклиране на даден консуматив, транспорт от/до 

мястото за изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или 

съвместим консуматив и предложеното разпределение на работната 

ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси,  

съответстват на предложения график. 
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За направеното техническо предложение при едно от следните 

обстоятелства са налице несъществени несъответствия и/или 

пропуски:  
- Oписани са всички видове дейности, включени в предмета на 

настоящата поръчка, като отделните етапи на изпълнение отразяват 

коректно технологичната последователност на съответните видове 

работи и предложеното разпределение на  работната ръка, 

транспортните средства и  останалите технически ресурси, 

съответстват на описаните технологии за изпълнение; 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 

дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната 

технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изпълнение на отделните видове работи, 
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отчетено е необходимото време за получаване от възложителя, 

зареждане/рециклиране на даден консуматив, транспорт от/до 

мястото за изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или 

съвместим консуматив и предложеното разпределение на работната 

ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси,  

съответстват на предложения график. 

За направеното техническо предложение и при двете 

обстоятелства са налице несъществени несъответствия и/или 

пропуски:  
- Oписани са всички видове дейности, включени в предмета на 

настоящата поръчка, като отделните етапи на изпълнение отразяват 

коректно технологичната последователност на съответните видове 

работи и предложеното разпределение на  работната ръка, 

транспортните средства и  останалите технически ресурси, 

съответстват на описаните технологии за изпълнение; 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 

дейности, включени в предмета на настоящата поръчка, тяхната 

технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изпълнение на отделните видове работи, 

отчетено е необходимото време за получаване от възложителя, 

зареждане/рециклиране на даден консуматив, транспорт от/до 

мястото за изпълнение, респ. времето за доставка на оригинален или 

съвместим консуматив и предложеното разпределение на работната 

ръка, транспортните средства и  останалите технически ресурси,  

съответстват на предложения график. 
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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 обезпеченост на дадена дейност 

според предложеното време за изпълнение, които няма да повлияят върху изпълнението на 

договора по отношение на качеството и срока. 

 

3.4 Оценка по показател К4 – 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 /зареждане, рециклиране, 

доставка на оригинални или съвместими консумативи/, отклонения от представения график за 

дадена дейност, продиктувани от: - възникване на авария на техника или транспортно средство; 

или от отсъствие на лице/лица, ангажирани с изпълнението на договора или липса на даден 

консуматив в търговската мрежа.  

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

Възложителя или други лица, имащи отношение към изпълнението на настоящия договор – 

възникване на грешки при подаване/приемане на дадена заявка. 

3. Риск от некачественост/неогодност на зареден консуматив -   възникване на обстоятелства, 

които водят до некачестветост или негодност за ползване на даден зареден/рециклиран 

консуматив и необходимост от подмяната му с годен за ползване.  

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: 
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Критерии Точки 

- Предвидени са 3 или повече различни мерки за предотвратяване 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. 
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- Предвидени са 3 или повече различни мерки за предотвратяване на 

настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за 

всеки един от рисковете, но едно от следните не е в сила: 

- 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. 

или 

- Предвидени са 2 различни мерки за предотвратяване 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. 
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- Предвидени са 2 различни мерки за предотвратяване на настъпването 

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

рисковете, но едно от следните не е в сила: 

- 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. 

или 

- Предвидени е 1 мярка за предотвратяване 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. 
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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: 

 

Стилиян Узунски - /положен подпис/ 

 

Милена Хаджиева - /положен подпис/ 

 

Александър Коджов - /положен подпис/ 

 


