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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
към покана с изх. №2 от 18.03.2015 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 и сградата 
на Стоматологична поликлиника“  
 

 
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 и сградата на Стоматологична поликлиника“ 

 
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 60 
%, максимум 60 точки. 

Показател Ц - Цена за изпълнение- тежест в комплексната оценка 40 %, максимум   
40 точки.  

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 
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III. Определяне на оценките по всеки показател.  

1. Показател К – Работна програма за изпълнение на поръчката - тежест в 
комплексната оценка 60 %, максимум 60 точки. Представлява оценката на 
Работна програма за изпълнение на поръчката, изготвена от участника, която 
следва да съдържа типа на технология за изпълнение на поръчката, подхода и 
организацията за изпълнение на дейностите. Оценяването се извършва  
съгласно долупосочените критерии.  

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Оценката на Концепцията за изпълнение, съдържаща се в подхода и 
организацията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, се 
извършва съгласно следните критерии за постигната степен на 
съответствие с изискванията за адекватност, ефективност, надеждност, 
качество и приложимост и постигане на търсения ефект. 

 

Оценка 

- Участникът последователно, подробно и в конкретика е описал отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

 

-Предлаганите методи за организация, контрол и използваните технологии 
съответстват на изискванията за постигане на висококачествено изпълнение 
на поръчката. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 
всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и 
техники на работа, чиято употреба при реализацията на дейностите е 
аргументирана и обоснована. 

 

-Участникът е описал подробно реакция при отказ или инцидент с техническо 
оборудване, включително план за действие по заместване и ремонт на 
оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са 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. 

- Ясно и подробно са посочени видовете препарати, които участникът ще 
използва за изпълнение на поръчката. 

60 точки 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което е 
в сила едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

35 точки 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което 
са  в сила две от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

20 точки 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което 
са  в сила три от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

10 

В изготвената Работна програма са налице пропуски, в резултат на което 
са  в сила четири или повече от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността на някои или всички видове 
дейности, но не е представено подробно и в конкретика описание на отделните 
дейности за изпълнение на поръчката.  

- Предлаганите методи за организация и контрол, използваните технологии 
съществено се отклоняват от технологичните изисквания за постигане на 
висококачествено изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания но не е 
предвидено и/или обосновано използването на  иновативни методи и техники на 
работа. 

-Участникът не е описал подробно или изобщо липсва описана реакция при 
отказ или инцидент с техническо оборудване, включително план за действие по 
заместване и ремонт на оборудването. 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и техническо 
оборудване с оглед постигане на срока за изпълнение на отделните видове 
дейности, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо и/или подробно 
описано тяхното разпределение. 

- Посочени са видовете препарати, които участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката, но не е представено достатъчно ясно и разбираемо 
и/или подробно описано тяхното разпределение . 

5 
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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).  

2. Показател Ц = Цена за изпълнение тежест в комплексната оценка 40 %, 
максимум 40 точки.  

Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците обща цена 
за изпълнение на поръчката, по следната формула: 

                                                    Ц min    

                   Ц     =                                                *   40 , където: 

                     Ц n  

• “Ц min”  е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до 
оценка на ценовата оферта; 

• “40”  е максималният брой точки за показателя; 

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