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О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

„ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0 г . ”  

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 
  

 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 
 

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И 

ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА 

И ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ“ 
по осем обособени позиции 

 

Настоящата Методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до 

оценка оферта, включително за относителната тежест, на всеки от показателите за 

определяне на икономически най-изгодната оферта. 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на „икономически най-

изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

Настоящата Методика е важима и относима еднозначно за всяка от 

обособените позиции от обхвата на възлагане. 

!!! За всяка от обособените позици ще бъде извършено отделно оценяване и 

класиране. 

 

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на 

Офертите), се оценяват с Комплексна оценка (КО). 

 

За „икономически най-изгодна“ се определя тази Оферта, която има най-висока 

Комплексна оценка (КО). 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки. 
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Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните два 

показателя: 

(1) Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална 

стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 60%, представляваща оценка на 

предложението за изпълнение на поръчката в Техническото предложение на Участниците; 

(2) Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и 

относителна тежест 40%, представляваща оценка на Финансовото предложение на 

Участниците. 

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно. 

Офертите се оценяват в следната последователност: 

1. Определяне на оценка по Показател КТП на съответната, оценяема оферта; 

2. Определяне на Показател ПЦ на съответната, оценяема оферта; 

3. Определяне на Комплексна оценка КО на съответната, оценяема оферта. 

 

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана 

цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната 

запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика  закръглявания на 

предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. 

 

I. Методика за определяне на оценката по показател „Качество на 

техническото предложение“ (КТП) 

 

Оценката по Показател КТП представлява оценка на предложения от Участника 

начин на изпълнение на дейностите и услугите, възлагани в обхвата на всяка отделна 

обособена позиция, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от 

относимите към тях нормативни актове, Техническите спецификации и останалите 

изисквания на Възложителя за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при 

отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на 

крайния продукт при оптимален разход на средства и време. 

Техническо предложение, което не съответства на изисквания на Техническите 

спецификации и/или на разпоредби на българската и европейската нормативната уредба и 

което не съдържа в обхвата си всички минимум изискуеми дейности по точки от 1 до 9 от 

съответната Техническа спецификация, няма да бъде оценявано и ще бъде отстранено от 

участие в процедурата. 

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на 

Участниците в процедурата по показател КТП, съгласно описаните в таблицата по-долу 

качествени подпоказатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на 

изискванията на съответната за обособената позиция Техническа спецификация на 

Възложителя и на разпоредбите на българската и европейската нормативната уредба. 

 

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка 

на Комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което следва 

да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.  

 

Оценката по Показател КТП се изчислява по следната формула:  

 

     КТПn 

КТП = -------------- x 100 = .......бр. точки 

    КТПmax 

където: 
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КТПn = оценката, поставена от Комисията на конкретно оценяваната оферта, според 

съответствието й с изискванията по оценявания показател, определено по скалата за оценка, 

разписана в таблицата по-долу. 

КТПmax – максималната оценка, дадена от Комисията за конкретна от офертите 

според съответствието й с изискванията по оценявания показател, определено по скалата за 

оценка, разписана в таблицата по-долу. 

!!! За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички оценки на 

Комисията за всички допуснати оферти. 

 

КТП – резултатната оценка на качеството на  оценяваната оферта. 

 

Подпоказатели за оценка на качеството на съответното техническо предложение.: 

 

КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Максимален брой 

точки – 3, преди 

подвеждане под 

формулата за оценка по 

показател КТП 

Техническото предложение на Участника формално 

отговаря на изискванията на Техническата спецификация като 

включва описание на всички изброени в нея дейности, но по 

никакъв начин не надгражда нейното съдържание. 

 

0 

Техническото предложение на Участника отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация като включва не 

само формално описание на всички изброени в нея дейности, 

но съдържа и следните надграждащи елементи: 

  представен е подходът, предлаган от  Участника за 

изпълнение на всяка от дейностите по точки от 1 до 9 

от Техническата спецификация, придружен с обосновка 

за предпоставките, които този подход създава за 

качеството на изпълнение и постигане целите на 

поръчката;  

  описание на разпределението на задачите, 

отговорностите и йерархията на отделните експерти за 

всяка от дейностите по точки от 1 до 9 от Техническата 

спецификация, придружено с аргументация за  

ефективността и приложимостта му за повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката; 

  предложени са конкретни комуникационни канали 

(начин и честота) за комуникация с Възложителя, 

Изпълнителя на Дейност 4 от Проекта и 

заинтересованите лица.  

1 

Техническото предложение на Участника отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация като включва не 

само формално описание на всички изброени в нея дейности, 

но съдържа и следните надграждащи елементи: 

  представен е подходът, предлаган от Участника за 

изпълнение на всяка от дейностите по точки от 1 до 9 

от Техническата спецификация, придружен с обосновка 

за предпоставките, които този подход създава за 

качеството на изпълнение и постигане целите на 

поръчката;  

  описание на разпределението на задачите, 

отговорностите и йерархията на отделните експерти за 
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всяка от дейностите по точки от 1 до 9 от Техническата 

спецификация, придружено с аргументация за  

ефективността и приложимостта му за повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката; 

  предложени са конкретни комуникационни канали 

(начин и честота) за комуникация с Възложителя, 

Изпълнителя на Дейност 4 от Проекта и 

заинтересованите лица;  

  описание на техническите средства -  вид оборудване, 

софтуер и други, които Участникът планира да 

използва при изпълнението на всяка от отделните 

дейности от обхвата на възлагане и обосновка как 

именно тяхното използване ще повлияе за повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката; 

  предложени са последователност, взаимообвързаност и 

съгласуваност на дейностите, съобразени с 

предложения подход за изпълнение, като е обосновано 

как те ще доведат до  качественото и в срок изпълнение 

на поръчката. 

Техническото предложение на Участника отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация като включва не 

само формално описание на всички изброени в нея дейности, 

но съдържа и следните надграждащи елементи: 

  представен е подходът, предлаган от Участника за 

изпълнение на всяка от дейностите по точки от 1 до 9 

от Техническата спецификация, придружен с обосновка 

за предпоставките, които този подход създава за 

качеството на изпълнение и постигане целите на 

поръчката;  

  описание на разпределението на задачите, 

отговорностите и йерархията на отделните експерти за 

всяка от дейностите по точки от 1 до 9 от Техническата 

спецификация, придружено с аргументация за  

ефективността и приложимостта му за повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката; 

  предложени са конкретни комуникационни канали 

(начин и честота) за комуникация с Възложителя, 

Изпълнителя на Дейност 4 от Проекта и 

заинтересованите лица;  

  описание на техническите средства -  вид оборудване, 

софтуер и други, които Участникът планира да 

използва при изпълнението на всяка от отделните 

дейности от обхвата на възлагане и обосновка как 

именно тяхното използване ще повлияе за повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката; 

  предложени са последователност, взаимообвързаност и 

съгласуваност на дейностите, съобразени с 

предложения подход за изпълнение, като е обосновано 

как те ще доведат до  качественото и в срок изпълнение 

на поръчката; 

   идентификация на възможните рискове за изпълнение 

на дейностите и постигането на заложените резултати и 

предложение за конкретни и адекватни мерки, които 

Участникът предвижда да предприеме за 
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предотвратяването им, респ. за преодоляване на 

вредните последствия от настъпването им; 

  включване на допълнителни дейности (освен 

дейностите по точки от 1 до 9 от Техническата 

спецификация), придружено с обосновка как тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката. 

 

!!! Използваните за целите на настоящата методика понятия следва да се 

тълкуват по следния начин: 

- „ефективност“ означава действие/подход/метод, чрез който се реализира 

поставена цел, като постигнатият резултат в максимална степен се доближава до очаквания 

такъв или го покрива напълно; 

- „обосновка“/„аргументация“ означава  обяснение за приложимостта на 

предложените дейности за повишаване качеството на изпълнение на поръчката и постигане 

на поставените цели на Проекта. 

 

II. Определяне на оценката по показател „Предлагана цена“ (ПЦ) 

 

Оценката по Показател ПЦ се изчислява по формулата: 

 

  ПЦmin 

ПЦ= ------------- x 100 = .......бр. точки 

    ПЦn 

където: 

ПЦmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 

ПЦn – цената предложена в оценяваната оферта 

ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

 

III. Определяне на Комплексната оценка  (КО) 

 

Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по 

показатели КТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест 

в комплексната оценка. 

 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: 

КО = КТП х 60% + ПЦ х 40% = ....... бр. точки 

 

IV. Крайно класиране на Участниците 

 

На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка 

съгласно гореописаната методика за оценка на офертите. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

 (1) по-ниска предложена цена; 

 (2) по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по 

посочения начин.  


