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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

към процедура за избор на изпълнител с Публична покана по реда на Глава IV от 

ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016  с предмет:  

 

„Избор на външна експертна помощ за изпълнение на проект № BMP 1/2.2/2432/2017 

„BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for 

sustainable management strategies for Balkan agricultural sector (Преход към ферми с нулев 

отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за 

устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите): 

 

В провежданата процедура за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ за 

изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта по 

критерий “Оптимално съотношение качество-цена”. 

 

Сдружение „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“ ще класира 

допуснатите до участие оферти на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ 

(КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели, 

посочени в настоящата методика за оценка. Mетодиката за оценка на подадените оферти е 

задължителен елемент от документацията на възложителя. 

 

 

Показателите за оценка са както следва: 

 

Показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка: 

Показател Относително 

тегло 

Максимален 

брой точки 

Символно 

означение 

1. Качество и пълнота на техническото 

предложение – П1 
70 % (0,70) 100 Т кптп 

2. Предложена цена – П2 30 % (0,30) 100 Т ц 

 

 

Показател 1 – „Качество и пълнота на техническото предложение“, с 

максимален брой точки – 100 и тегло в комплексната оценка - 0,70. 

 

Максималният брой точки получава офертата, която отговаря напълно на посочените 

в Таблица № 1 изисквания. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума 

от точките, посочени в таблицата. 
 

 

Таблица № 1 за показател П 1 



    

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries / Проектът е 

съфинансиран от Европейския съюз и Националните бюджети на участващите страни 

 

Изисквания Точки 
1 2 

 Максимален 

брой точки - 

100 

Предложената от Кандидата организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а 

именно: 

- Кандидатът е предложил организация на работата на експертите, 

посочил е как се разпределят отговорностите и задачите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на задачите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Кандидатът е описал мерките, които ще предприеме за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение 

на поканата и постигане на очакваните резултати. 

15 т. 

Предложената   от   Кандидата организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Кандидатът е предложил организация на работата на експертите, 

посочил е как се разпределят отговорностите и задачите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на задачите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Кандидатът е описал мерките, които ще предприеме за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение 

на поканата и постигане на очакваните резултати. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при 

условие, че са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от задачите е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна под-задача (за целите на настоящата 

методика под „под-задача" се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

50 т. 
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заинтересовани страни, посещения на място и др.) и задълженията  на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поканата. 

4. Посочени са и други задължения (ангажименти) на експертите, 

извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно 

описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поканата. 

 

„Обосновано” за  целите  на  настоящата  методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените задължения 

(ангажименти)  на експертите при изпълнението на поканата. 

Предложената   от   Кандидатаорганизация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

-  Кандидатът е предложил организация на работата на експертите, 

посочил е как се разпределят отговорностите и задачите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на задачите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Кандидатът е описал мерките, които ще предприеме за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване  настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение 

на поканата и постигане на очакваните резултати. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при 

условие, че са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от задачите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна под-задача (за целите на настоящата 

методика под „под-задача" се разбира обособена част от дефинира 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни, посещения на място и др.) и задълженията  на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поканата. 

75 т. 
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4. Посочени са и други задължения (ангажименти) на експертите, извън 

посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани 

като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поканата. 

 

„Обосновано” за  целите  на  настоящата   методика,  означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените задължения 

(ангажименти)  на експертите при изпълнението на поканата. 

Предложената   от   Кандидата организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

-  Кандидатът е предложил организация на работата на експертите, 

посочил е как се разпределят отговорностите и задачите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на задачите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

- Кандидатът е описал мерките, които ще предприеме за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване  настъпването на 

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел 

редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение 

на поканата и постигане на очакваните резултати. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при 

условие, че са налични четири от следните обстоятелства: 

1. За всяка от задачите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна под-задача (за целите на настоящата 

методика под „под-задача" се разбира обособена част от дефинира 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни, посещения на място и др.) и задълженията  на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поканата. 

4. Посочени са и други задължения (ангажименти) на експертите, извън 

посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани 

като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поканата. 

 

100 т. 
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„Обосновано” за  целите  на  настоящата   методика,  означава обяснение 

за приложимостта и полезността на предложените задължения 

(ангажименти)  на експертите при изпълнението на поканата. 
 

В колона № 1 са посочени изискванията, които са от значение при оценката и определят броя точки. 

Сумата от точките за най-оптимално изпълнените изисквания, посочени в колона 1, трябва да е равна на 

100 точки – колона 2. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т кптп   х   0,70, където: 

 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 100   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „100” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена; 

 „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 

 

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата 

получила най-висока оценка по посочената по-горе формула. 

 

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава 

кандидатът, предложил най-ниска цена. В случай, че офертата не може да се определи  по 
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този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на 

доставката по настоящата процедура. 

 

 

 

 

 


