
 

“ Този документ е създаден в рамките на проект „ Тракийско  и византийско културно наследство в 
Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 

2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Договарящия орган.” 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

към покана с изх. № 3 от 23.01.2013г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 
 

Настоящата методика описва начина на оценка и класиране на участниците в 
обществена поръчка с предмет: „Изработване на дигитална реклама по проект 
„Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско 
крайбрежие” с акроним „THRABYZHE”, финансиран по „Програмата за европейско 
териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013” с договор № B1.12.03 от 
14/04/2011 г.” 

 
 І. Оценката и класирането на участниците се извършва на база критерия за оценка 
Икономически най-изгодна оферта при представените по-долу показатели и методика за 
оценка: 
 
1.1. Показатели за оценка: 
 
1.1.1 Показател П1 – Оценка на предлаганата цена - тежест в комплексната оценка 20%, 

максимум 20 точки.   
 
1.1.2 Показател П2 – Оценка на предложения срок за изпълнение на услугата-  тежест в 

комплексната оценка 30%, максимум 30 точки.  
 
1.1.3 Показател П3 – Оценка на предложената от участника концепция за изработване и 

тиражиране на филма - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 50 точки.  
  
Разглеждат се оферти само на участници, допуснати след оценка на 
административните изисквания на възложителя.  
 
1.2. Оценката на офертите: 
 
1.2.1 Показател П1 – Оценка на предложената цена  – максимална стойност 20т. 

Оценяването на предложената цена се извършва по следната формула: 
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П1 = Ц min   х   20,  където 
        Ц у 
 
Ц min е най-ниската предложена цена измежду всички участници 
Ц у е  предложената цена от конкретния участник 
 
Стойността на получената оценка на предложената цена (П1) се закръгля до втория знак 
след десетичната запетая. 
 
1.2.2. Показател П2 - Оценка на предложения срок за изпълнение на услугата – 
максимална стойност 30 т. 

Оценяването на предложения срок за изпълнение на услугата се извършва по 
следната формула: 
 
   
П1 = С min   х   30,  където 
        С у 
 
С min е най-краткият предложен срок за изпълнение на услугата измежду всички 
участници 
С у e срокът за изпълнение на услугата от конкретния участник  
 
Стойността на получената оценка на предложения срок за изпълнение на услугата (П2) се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 
1.2.3. Показател П3 – Оценка на предложената от участника концепция за 
изработване и тиражиране на филма - тежест в комплексната оценка 50%, максимум 
50 точки.  
 

Точките по показател Оценка на предложената от участника концепция за 
изработване и тиражиране на филма (П3) ще бъдат присъждани по следния начин: 

 
Оценяването на концепцията за изработване и тиражиране на филма се извършва на 
база сравнителен анализ между техническите предложения на всички участници, като 
се взема в предвид представените от тях първоначални идейни концепции и проекти на 
сценарии. Комисията оценява съответствието между предложението на участника и 
техническото задание. Оценката е експертна, като членовете на комисията, на база на 
своята компетентност, пълнотата на описанието, предложено от участниците и 
съответствието на предложението с техническата спецификация оценяват 
предложените от участниците методи, подходи и описания. Оценката по настоящия 
показател се определя чрез консенсус от длъжностните лица, определени от 
Възложителя. Ако не може да се постигне консенсус за оценката, всяко длъжностно 
лице попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател, 
които се мотивират. В този случай всяка оферта получава оценка по съответния 
показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените 
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индивидуални оценки по този показател, закръглена към втория знак след десетичната 
запетая. 
 
-Оценка 35-50 точки - Участникът е разработил концепция, която детайлно и напълно 
съответства с изискванията на възложителя. Отразява висока степен на познаване и 
разбиране от участника на дейностите предмет на поръчката и заложените цели за 
изпълнение. Участникът е изложил конкретно и подробно своята предварителна 
концепция, включително е представил информация за това какви ще са основните 
моменти, на които ще се акцентира при подготовката на промоционалния филм, каква 
е визията му за неговото записване/заснемане, както и друга допълнителна 
информация, която допринася за по-пълното и точно разбиране на начина на 
изпълнение на заданието. В изложението си участникът е включил примери, с които да 
илюстрира избрания от него подход на работа. Предложеният от участника проект на 
сценарий се отличава с висока степен на креативност и оригиналност. Налице е  
нестандартен подход на структуриране на сценария, който привлича и задържа 
вниманието. Посланията, които се излъчват чрез предложения проект на сценарий са в 
съответствие с основните цели и параметри на процедурата и са насочени към 
целевите групи по проекта. Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено 
и издържано описание на значимите и реалните рискове и предпоставки, оказващи 
влияние върху изпълнението на договора, като за избягване и намаляване на ефекта от 
тях е предвидил необходимите и съответстващи им точни и ефективни мерки. 
 
-Оценка 18-34 точки – Участникът е разработил концепция, която в общи линии 
съответства с изискванията на възложителя. Отразява задоволителна степен на 
познаване и разбиране от участника на дейностите предмет на поръчката и заложените 
цели за изпълнение, независимо от наличието на някои несъществени неясноти. 
Участникът е изложил конкретно и подробно своята предварителна концепция, 
включително е представил информация за това какви ще са основните моменти, на 
които ще се акцентира при подготовката на промоционалния филм, каква е визията му 
за неговото записване/заснемане, както и друга допълнителна информация, която 
допринася за по- пълното и точно разбиране на начина на изпълнение на заданието, но 
в изложението си не е включил примери, с които да илюстрира избрания от него 
подход на работа. Предложеният от участника проект на сценарий притежава известна 
степен на креативност, но като цяло сюжетът и съдържанието не се отличават с висока 
степен на оригиналност. Посланията, които се излъчват чрез предложения проект на 
сценарий, макар и да са в съответствие с основните цели и параметри на процедурата, 
създават допълнителни асоциации и е налице изместване на фокуса на целевите групи 
по проекта. Участникът е предложил описание на повечето значими и реални рискове 
и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на договора, като за избягване 
и намаляване на ефекта от тях е предвидил съответни мерки, но изложеното описание 
не е достатъчно задълбочено, детайлно и изчерпателно за постигане на максимална 
степен на съответствие с изискванията на възложителя и пълнота. 
 
-Оценка 1-17 точки - В разработената концепция има частични неясноти спрямо 
изискванията на възложителя. Участникът не демонстрира разбиране как ще постигне 
търсените резултати. Информацията, включена в предварителната концепция е 
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непълна и/или неясна като не дава възможност да се придобие точна представа 
относно начина на изпълнение на заданието. В предложеният от участника проект на 
сценарий липсва креативност и оригиналност, а е налице стандартен сюжет и 
съдържание. Посланията, които се излъчват чрез предложения проект на сценарий не 
са в съответствие с основните цели и параметри на проекта и/или целевите групи, към 
които са насочени не са правилно подбрани. В предложеното описание участникът не е 
отчел значими и реални рискове и предпоставки, оказващи влияние върху 
изпълнението на договора, като в тази връзка не е предвидил съответни мерки за 
намаляване на ефекта от тях. 

 
1.3 Обща комплексна оценка 
 
Общата комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 
 
КО = П1 + П2 + П3, където 
 
КО е общата комплексна оценка 
П1 е оценката на предложената цена 
П2 е оценката на предложения срок за изпълнение на услугата 
П3 е оценката на предложената от участника концепция за изработване и тиражиране 
на филма 

 
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. При условие, че и цените са еднакви 
се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

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. 
 
 


