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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и относителната 

им тежест при оценка на офертите на участниците. 

 

I. Ред на оценка на офертите: 

1.Предварително проучване на офертите 
 
1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите 
представени от участниците, с изискванията и условията на т.5 от „Специфични 
изисквания и указания при изготвянето на офертата” от документацията. 

1.2. При предварително проучване се проверява правилно ли са  попълнени образците от 
документацията. 

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който: 
- не е представил, някои от посочените документи в т.5 от „Специфични изисквания и 
указания при изготвянето на офертата”; 

- е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя; 
- е представил оферта, която не отговаря на условието по т.11 от Указанията към 
участниците; 
- има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. 
- не отговаря на минималните изисквания по т.5.2. и т.5.3. от Специфични изисквания и 
указания при изготвянето на офертата за участие. 
 

2.Комплексна оценка на офертите. 
 
2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 
показателите. 
2.2. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листът за 
комплексна оценка се подписва от Председателя и членовете на комисията и е неразделна 
част от протокола . 
2.3. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 
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II. Критерий за оценка на офертите: 

Лот 1 „Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията 

на община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение на 

администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на електронна 

община и електронни услуги” - икономически най-изгодна оферта; 

Лот 2 „Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации с монитори, 19 бр. лазерни 

принтери” – най-ниска предложена цена; 

Лот 3 „Разширяване на информационните и административни услуги 

предоставяни от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ)” 

- икономически най-изгодна оферта; 

 
III. Показатели за оценка и относителната им тежест, както следва: 
 
Лот 1 „Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на 
община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение на 
администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на електронна 
община и електронни услуги” – икономически най – изгодна оферта  

П1 – техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката -  
относителна тежест 0,50 

П2 – срок за изпълнение, с относителна тежест 0,10 
П3 – гаранционен срок, с относителна тежест 0,05 
П4 – срок за реакция от страна на участника при възникнали неизправности в 

гаранционния срок, с относителна тежест 0,05 
П5 – цена за изпълнение, с относителна тежест 0,30 

 
 КО1 = (П1 х 0,50 + П2 х 0,10 + П3 х 0,05 + П4 х 0,05 + П5 х 0,30)  

П1 - Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с приложен 
прототип на продукта – комисията извършва експертна оценка по този критерии като 
преценява съответствието на направеното от участника техническо предложение и изготвен 
прототип с целите и дейностите на проекта, конкретизирани в техническото задание, 
взимайки под внимание степента  на съответствието на направените от участниците 
предложения с техническите  и технологичните изисквания на възложителя към ЕИС – 
максимум 100 точки. Комисията присъжда точки по този показател, както следва:   

1. За представено от участниците техническо предложение, включващо в себе си 
описание на начина на реализация на продукта – максимум 60 т., присъждани от комисията 
след направена и подробно описана експертна оценка, както следва; 

- За подробно и пълно описание на начина на реализация и отразяващо в себе 
си,  в максимална степен поставените от възложителя изисквания в 
техническото задание – 60 т. 

- За непълно описание на начина на реализация на продукта обективирано в 
техническото предложение   и неотговарящо  в максимална степен на 
изискванията на възложителя – 30 т. 

- За незадоволително описание на начина на реализация – 0 т. 
2. За изготвен от участниците прототип на продукта, съгласно изискванията на т. 

14 от специфичните изисквания  - максимум 40 т.,  присъждани от комисията след направена 
и подробно описана експертна оценка, както следва: 
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- За изготвен от участниците прототип на бъдещия продукт, интегриращ в себе 
си всички модули на системата  и съдържащ пълни и ясни указания и 
визуална информация, от които да е видно, начина по който бъдещия продукт 
ще работи – 40 т. ; 

- За изготвен от участниците прототип на бъдещия продукт, интегриращ в себе 
си всички модули на системата и съдържащ неясни  и непълни указания  и 
недостатъчно визуална информация, относно начина по който отделните 
модули ще работят  – 30 т.  

- За изготвен от участниците прототип на продукта, включващ в себе си  само 
отделни модули на системата – 20 т. 

- За липса на прототип – 0 т. 
 
� Оценка за срока за изпълнение на поръчката – П2  
 

 П2 =   минимално предложен срок за изпълнение      х  100  
                            предложен от участника срок за изпълнение  
 
� Оценка на гаранционния срок: П3  
 

 П3 =   предложен от участника гаранционен  срок     х  100  
                              маx. предложен гаранционен срок 

  

� Оценка на срок за реакция: П4  
 

 П4 = мин. предложен срок за реакция  х  100  
                  предложен от участника срок за реакция  
 
Комисията извършва оценяване по показателите П1, П2, П3 и П4, което се отразява в 
подписан от членовете на комисията протокол. Преди отварянето на ценовите оферти 
комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 
показателите. 
 
� Оценка на предложената цена за изпълнение – П5  
 
 

 П5 =   най-ниска предложена цена за изпълнение    х 100  
                           цена на участника за изпълнение  
 
ЛОТ 2 „Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации с монитори, 19 бр. лазерни 
принтери” – най-ниска предложена цена. Точките на участниците се определят по 
следната формула: 
 
 

 КО2 = най-ниска предложена цена    х 100  
                             цена на участника 
   
ЛОТ 3 „Разширяване на информационните и административни услуги предоставяни 
от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ)” - 
икономически най-изгодна оферта;  

П1 – техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с приложен 
прототип на продукта, с относителна тежест 0,50 
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П2 – срок за изпълнение, с относителна тежест 0,10 
П3 – гаранционен срок, с относителна тежест 0,05 
П4 – срок за реакция от страна на участника при възникнали неизправности в 

гаранционния срок, с относителна тежест 0,05 
П5 – цена за изпълнение, с относителна тежест 0,30 

 
 КО3 = (П1 х 0,50 + П2 х 0,10 + П3 х 0,05 + П4 х 0,05 + П5 х 0,30)  

 

П1 - Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с приложен 
прототип на продукта – комисията извършва експертна оценка по този критерии като 
преценява съответствието на направеното от участника техническо предложение и изготвен 
прототип с целите и дейностите на проекта, конкретизирани в техническото задание, 
взимайки под внимание степента  на съответствието на направените от участниците 
предложения с техническите  и технологичните изисквания на възложителя към ЕИС – 
максимум 100 точки. Комисията присъжда точки по този показател, както следва:   

3. За представено от участниците техническо предложение, включващо в себе си 
описание на начина на реализация на продукта – максимум 60 т., присъждани от комисията 
след направена и подробно описана експертна оценка, както следва; 

- За подробно и пълно описание на начина на реализация и отразяващо в себе 
си,  в максимална степен поставените от възложителя изисквания в 
техническото задание – 60 т. 

- За непълно описание на начина на реализация на продукта обективирано в 
техническото предложение   и неотговарящо  в максимална степен на 
изискванията на възложителя – 30 т. 

- За незадоволително описание на начина на реализация – 0 т. 
4. За изготвен от участниците прототип на продукта, съгласно изискванията на т. 

14 от специфичните изисквания  - максимум 40 т.,  присъждани от комисията след направена 
и подробно описана експертна оценка, както следва: 

- За изготвен от участниците прототип на бъдещия продукт, интегриращ в себе 
си всички модули на системата  и съдържащ пълни и ясни указания и 
визуална информация, от които да е видно, начина по който бъдещия продукт 
ще работи – 40 т. ; 

- За изготвен от участниците прототип на бъдещия продукт, интегриращ в себе 
си всички модули на системата и съдържащ неясни  и непълни указания  и 
недостатъчно визуална информация, относно начина по който отделните 
модули ще работят  – 30 т.  

- За изготвен от участниците прототип на продукта, включващ в себе си  само 
отделни модули на системата – 20 т. 

- За липса на прототип – 0 т. 
� Оценка за срока за изпълнение на поръчката – П2  
 

 П2 =     минимално предложен срок за изпълнение        х   100  
                             предложен от участника срок за изпълнение  
 
� Оценка на гаранциония срок: П3  
 

 П3 = предложен от участника гаранционен  срок      х 100  
                              маx. предложен гаранционен срок 

 
� Оценка на срок за реакция: П4  
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 П4 =     мин. предложен срок за реакция  х 100  

                     предложен от участника срок за реакция  
 
Комисията извършва оценяване по показателите П1, П2, П3 и П4, което се отразява в 
подписан от членовете на комисията протокол. Преди отварянето на ценовите оферти 
комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 
показателите. 
 
� Оценка на предложената цена за изпълнение – П5  
 

 П5 = най-ниска предложена цена за изпълнение х 100  
                           цена на участника за изпълнение  
 
Комплексната оценка КО на участниците се определя от сбора на комплексните им оценки 
по всички Лот-ове или: КО = КО1 х 0,70 + КО2 х 0,10 + КО3 х 0,20. 
Където комплексната оценка на Лот 1 е с тежест 0,70, комплексната оценка на Лот 2  е със 
тежест 0,10, а комплексната оценка на Лот 3 е с тежест 0,20. 
  При определяне на оценките по всички описани по –горе показатели, когато  се 
получават не цели числа,  комисията ще работи с числа до втория знак след десетичната 
запетая. 

Участникът получил най-висока комплексна оценка КО се определя за изпълнител. 
 В случай, че двама и повече участници получат равен брой точки при определяне на 

комплексната оценка  след  прилагане на описаната по- горе методика, комисията ще 
определи класирането им чрез теглене на жребий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

 
Република България 

 


