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ЧАСТ  III:   

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

в открита процедура по ЗОП 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община 
Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и 
оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.” в изпълнение 
на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите 
страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с 
регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I „ Добро управление”, 
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, в предмета на 
настоящата поръчка са включени следните видове дейности: 

 

Дейност 1: „Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални 
характеристики и тенденции в община Смолян”.   

 

Дейност 2: “Независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план за 
развитие 2007-2013 г. на Община Смолян ”.  

 

Дейност 3: “Проучване на опит и добри практики на друга държава - членка на ЕС за 
стратегическо планиране ”.  

 
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 дейности 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.  
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Показателите за изчисляване на комплексната оценка са както следва: 

 

I. Показатели за оценяване и относителни тегла (тежести). 

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка 
(КО), която се формира по следната формула:  

КО = К + Ср. + Ц,      

където: 

Показател К - Концепция за изпълнение - тежест в комплексната оценка 60 %, 
максимум 60 точки. 

 Показател Ср. – Срок за изпълнение - тежест в комплексната оценка 20 %, максимум 
20 точки. 

Показател Ц - Цена за изпълнение- тежест в комплексната оценка 20 %, максимум   
20 точки.  

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

II. Определяне на оценките по всеки показател.  

 

1. Показател К - Концепция за изпълнение - тежест в комплексната оценка 60 %, 
максимум 60 точки. Представлява оценката на Концепцията за изпълнение, съдържаща 
се в подхода и методологията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, 
извършва се съгласно долупосочените критерии за постигната степен на съответствие с 
изискванията за адекватност, ефективност, надеждност, качество и приложимост и 
постигане на търсения ефект, в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени 
в Техническото задание.  

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

KОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Оценката на Концепцията за изпълнение, съдържаща се в подхода и 
методологията 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 е предложил детайлно, подробно и задълбочено описание на 
подхода си към процеса на изпълнение в съответствие с действащата 
нормативна уредба, изискванията на възложителя съгласно техническото 
задание и особеностите на изпълнението, като е отчел и подробно описал 
всички фактори и ключови моменти, които са важни и следва да бъдат 
съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите по 

60 точки 
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поръчката; ясно, конкретно и изчерпателно са изброени източниците на 
информацията, която ще бъде използвана, което гарантира постигане на 
заложените в проекта цели и резултати;  подробно са описани етапите, 
подетапите и методите за изпълнение, които разгледани съвкупно образуват 
кохерентен, логистичен и реалистичен жизнен  цикъл на изпълнение на 
договора и същите допринасят за качествено и срочно изпълнение на договора, 
въз основа на което е постигната отлична степен на съответствие на 
ангажираната концепция за изпълнение с изискванията за адекватност, 
ефективност, надеждност, качество и приложимост и постигане на търсения 
ефект.  

Участникът е предложил описание на подхода си към процеса на изпълнение в 
съответствие с действащата нормативна уредба, изискванията на 
възложителя съгласно техническото задание и особеностите на изпълнението, 
като в основната им част е отчел и описал фактори и ключови моменти, 
които са важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при 
изпълнението на дейностите по поръчката; изброени са източници на 
информация, която ще бъде използвана, но са налице някои неясноти и/или 
дефицити, което гарантира в задоволителна степен постигане на заложените 
в проекта цели и резултати; описани са етапите, подетапите и методите за 
изпълнение, но в цялост изложеното описание не е достатъчно задълбочено, 
детайлно и изчерпателно и са налице някои пропуски, въз основа на което е 
постигната задоволителна степен на съответствие на ангажираната 
концепция за изпълнение с изискванията за адекватност, ефективност, 
надеждност, качество и приложимост и постигане на търсения ефект. 

40 точки 

Участникът е предложил непълно, незадълбочено и неиздържано описание на 
подхода си към процеса на изпълнение в съответствие само с част от 
действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя съгласно 
техническото задание или особеностите на изпълнението, като не е отчел и 
описал повечето значими и съществени фактори и ключови моменти, които са 
важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при 
изпълнението на дейностите по поръчката; изброени са някои  източници на 
информация, която ще бъде използвана, но идентифицирането им  е непълно, 
участника не е демонстрирал разбиране как ще се постигнат търсените 
резултати, което не гарантира в пълна степен постигане на заложените в 
проекта цели и резултати; посочени са част от етапите,  подетапите и 
методите за изпълнение,  но  направените описания в голямата си част са 
твърде общи, без оглед спецификите и познаването на конкретния обект на 
поръчката, което създава риск от допускане на съществени пропуски в 
изпълнението, въз основа на което е постигната само известна степен на 
съответствие на ангажираната концепция за изпълнение с изискванията за 
адекватност, ефективност, надеждност, качество и приложимост и 
постигане на търсения ефект. 

20 точки 

Участникът не е предложил описание на подхода си към процеса на изпълнение 
или предложеното описание е в противоречие със заложените в проекта 
изисквания, индикатори и принципи, изискванията на възложителя съгласно 
техническото задание или особеностите на изпълнението, не е идентифицирал 
достатъчно значими и съществени фактори и ключови моменти, които са 
важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при 

10 точки 
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изпълнението на дейностите по поръчката, в това число не е демонстрирал 
задълбочено познаване на източниците на информация, която ще бъде 
използвана, с което е създал риск от допускане на цялостно некачествено 
изпълнение, въз основа на което не се открива удовлетворителна степен на 
съответствие на ангажираната концепция за изпълнение с изискванията за 
адекватност, ефективност, надеждност, качество и приложимост и 
постигане на търсения ефект. 

 
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 Ср. – Срок за изпълнение - тежест в комплексната оценка 20 %, 
максимум 20 точки. 

Оценката по показателя се изчислява на база предложения от участниците общ срок за 
изпълнение на поръчката, по следната формула: 

                                                  Ср. min    

                  Ср     =                                                *   20 , където: 

                     Ср.n  

• “Ср. min”  е най-ниския предложен общ срок от участник, допуснат до 
оценка на техническата оферта; 

• “20”  е максималният брой точки за показателя; 
• “Ср. n”  е предложения от участника „n” срок на оценяваната оферта. 

 

3. Показател Ц = Цена за изпълнение тежест в комплексната оценка 20 %, максимум 
20 точки.  

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

                                                    Ц min    

                   Ц     =                                                *   20 , където: 

                     Ц n  

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

• “20”  е максималният брой точки за показателя; 
• “Ц n”  е предложената от участника „n” цена на оценяваната оферта. 


