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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ  

по процедура за избор на изпълнител с предмет: 

„Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в 

международни форуми и конференции“   

 

 

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. 

 

При оценката на офертите първо Комисията прави преглед и оценка на представените 

предложения за изпълнение на поръчката (Технически предложения), след което прави 

оценка на финансовите предложения. Комплексната оценка на офертите се формира от 

сбора на техническата и финансова оценки.   

 

Оценка на офертите 

 

1. Техническа оценка – Р1  

Максимален брой точки - 100 и коефициент на тежест в комплексната оценка 0,60. 

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, като всеки 

един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. Средноаритметичният 

брой получени точки за всеки един участник се отразяват в таблица за обща техническа 

оценка.  

Показатели и относителната им тежест за определяне на техническата оценка: 

 

 

А. Концепция за изпълнение на дейностите 
60 

Б. Ресурсна обезпеченост за изпълнение на договора 40 

Общо 100 

 

 

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Показател Р1 = A+Б 

 

Показатели за оценка на техническото предложение – Р1 , максимален брой точки 

Р1 = 100т.  
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ПОКАЗАТЕЛИ Степен на съответствие Брой точки 

А. КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАДЕЙНОСТИТЕ 

  

Максимален 

брой точки 60 

Фактори, влияещи на 

оценката: Високо съответствие   

- Описание на дейностите и 

услугите, предмет на логистична 

подкрепа, подход и 

последователност за 

изпълнението им. 

A1. Участникът е разписал подробно и 

детайлно цялостната организация и 

логистика на събитията, съобразно 

тяхната определяемост по Техническа 

спецификация.  от 16 до 20т. 

  

A2. Направеното от участника описание 

на последователността на изпълнение на 

дейностите, демонстрира способността 

му да предлага гъвкави, иновативни и 

навременни решения по отношение на 

организирането на всяко едно конкретно 

събитие от обхвата на заданието, вкл. 

възможни варианти, които да представи 

на Възложителя от 16 до 20 т. 

A3. Предлаганите от участника 

алтернативи за местоизпълнение на 

дейностите кореспондира в максимална 

степен с изискванията на Възложителя 

за вид населено място, категория на 

местата за настаняване и удобство на 

местоположението им, съобразно 

конкретиката на съответното събитие. 

 от 16 до 20 т. 

Средно съответствие 
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A1. Участникът е разписал 

предлаганата организация и логистика 

на събитията в частично съответствие 

с Техническата спецификация от 11 до 15 т. 

A2. Направеното от участника описание 

на последователността на изпълнение на 

дейностите, демонстрира 

недостатъчно и незадълбочено визията 

му за гъвкави, иновативни и навременни 

решения по отношение на 

организирането на всяко едно конкретно 

събитие от обхвата на заданието, вкл. 

възможни варианти, които да представи 

на Възложителя. от 11 до 15 т. 

A3. Предлаганите от участника 

алтернативи за местоизпълнение на 

дейностите сочат за несъществени 

отклонения от изисванията на 

Възложителя за вид населено място, 

категория на местата за настаняване и 

удобство на местоположението им, 

съобразно конкретиката на 

съответното събитие. от 11 до 15 т. 

Ниско съответствие   

A1. Участникът е направил описание на 

предлаганата организация и логистика 

на събитията, значителна част, от 

които не съответстват на 

изискванията на Техническата 

спецификация. от 1 до 10 т. 

A2. В направеното от участника 

описание на последователността на 

изпълнение на дейностите липсва визия 

за гъвкави, иновативни и навременни 

решения по отношение на 

организирането на всяко едно конкретно 

събитие от обхвата на заданието, вкл. 

възможни варианти, които да представи 

на Възложителя от 1 до 10 т. 
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A3. Участникът не е предложил 

алтернативи на местоизпълнение на 

дейностите или е предложил такива, но 

те в голяма степен не съответстват на 

изисванията на Възложителя за вид 

населено място, категория на местата 

за настаняване и удобство на 

местоположението им, съобразно 

конкретиката на съответното събитие. от 1 до 10 т. 

Б. РЕСУРСНА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НАДОГОВОРА 

  

Максимален 

брой точки 40 

Фактори, влияещи на 

оценката: Високо съответствие   

- Техническа обезпеченост на 

местата за провеждане на 

събитията; 

Б1. Участникът е описал максимално 

конкретно залите, в които ще се 

проведат събитията, съобразно 

характера и спецификата на 

конкретното събитие с посочване на 

функционалните и технически качества. от 10 до 14 т. 

- Разпределение на човешкия 

ресурс по време на изпълнение на 

дейностите и взаимодействие с 

Възложителя 

Б2. Характеристиките на предложените 

от Участника места за провеждане на 

събитията съответстват в максимална 

степен с целите на събитията и броя 

участници. от 10 до 13 т. 

  

Б3. Участникът предлага ясни и 

конкретни механизми за координация и 

взаимодействие с Възложителя в хода на 

изпълнението от 10 до 13 т. 

 

Средно съответствие 

Б1. Участникът е описал неясно и 

непълно и залите, в които ще се 

проведат събитията, съобразно 

характера и спецификата на 

конкретното събитие с посочване на 

функционалните и технически качества. от 6 до 9т.  
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Б2. Характеристиките на предложените 

от Участника места за провеждане на 

събитията с известни отклонения 

съответстват на целите на събитията 

и броя участници. от 6 до 9 т.  

Б3. Участникът предлага относително 

ясни, но не достатъчно конкретни 

механизми за координация и 

взаимодействие с Възложителя в хода на 

изпълнението. от 6 до 9 т.  

Ниско съответствие 

Б1. Участникът не е описал залите, в 

които ще се проведат събитията или ги 

е описал не съобразно характера и 

спецификата на конкретното събитие 

и/или не е посочил функционалните и 

технически качества.  от 1 до 5 т.  

Б2. Характеристиките на предложените 

от Участника места за провеждане на 

събитията изцяло или в голяма степен не 

съответстват на целите на събитията 

и броя участници от 1 до 5 т.  

Б3. Участникът е предложил неясни и 

лишени от конкретика механизми за 

координация и взаимодействие с 

Възложителя в хода на изпълнението от 1 до 5 т.  

 

 

2. Финансова оценка- Фn 

 

Максимален брой точки - 100 и коефициента на тежест в комплексната оценка 

0,40. 

 

До оценка по икономически показатели се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка 

 

Оценка на финансовото предложение: 

 

Фn = Pmin/Pn*100, където: 
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 Фn е оценката на n-тото финансово предложение, 

 Pmin е най-ниското финансово предложение, 

 Pn е n-тото финансово предложение. 

Комисията попълва и подписва таблица за финансова оценка.  

 

 

3. Обща оценка 

 

Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и 

финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 60/40. 

Общата оценка се изчислява по формулата: Еi = 0,60.Тi + 0,40.Фi, където: 

Еi – общата оценка на i-тата оферта, 

Тi –техническата оценка на i-тата оферта,  

Фi –финансовата оценка на i-тата оферта. 

Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка. 

 

ВАЖНО: 

При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията 

изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  В случай че 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна 

се приема тази оферта, в която се предлага най-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. В случай, че 

офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 


