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Приложение № 5 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект 

„Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за 

транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г., по две обособени позиции: 

 

Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за 

вътрешноводните пристанища на България“; 

Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за 

вътрешноводните пристанища на България“ 

 

Критерий и показатели. Относителна тежест на показателите в комплексната оценка        

Избраният критерий за оценка на допуснатите оферти е „оптимално съотношение 

качество/цена”. 

Класирането на  офертите за всяка обособена позиция се извършва в зависимост от 

получената съобразно тази методика комплексна (КО) оценка. Комплексната оценка на всяка 

оферта се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.  

  До оценка съобразно настоящата методика се допускат само оферти, които отговарят на 

критериите за подбор и на предварително обявените от Възложителя условия.  

Оценката на оферти се извършва по посочените по-долу показатели, съобразно 

относителната им тежест, въз основа на следната формула: 

  

КО = С + ЦП, 

Където: 

 

КО е комплексната оценка на офертата;  

С е оценката по показателя Срок за изпълнение с относителна тежест 40%; 

ЦП е оценката по показателя Ценово предложение, с относителна тежест 60%. 

Максималната комплексна оценка, която може да получи офертата на участник е 100 /сто/ 

точки. 

1. Определяне на оценката по показателя Срок за изпълнение - С 

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на съответната обособена 

позиция, за която е подадена офертата, представляващ цяло число, в календарни дни. 

Участник, в чието Техническо предложение за изпълнение на поръчката не се съдържа срок 

за изпълнение или участник, който е предложил срок за изпълнение, който не е цяло число или е 

mailto:office@bgports.bg


__________________________________________________________________________________ 

Project co-funded by the European Union 
2 

посочен в друга единица, различна от „календарни” дни, или предложеният срок за изпълнение е 

по-дълъг от указания за съответната позиция, се отстранява от участие. 

 

Максималният брой точки, които може да получи офертата на участник по този показател е 

40 /четиридесет/ точки. 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

         Сmin  

С = ----------- х 40  

            Сn  

Където: 

Сmin е минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение по съответната обособена 

позиция; 

Сn е срокът за изпълнение, предложен от оценявания участник по съответната обособена 

позиция. 

 

2. Определяне на оценката по показателя Ценово предложение – ЦП 

 

Оценява се предложената обща крайна цена, в лева, без ДДС за изпълнение на съответната 

обособена позиция, за която е подадена офертата. 

Ценова оферта, надвишаваща максимална прогнозна стойност за съответната 

обособена позиция на поръчката не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение 

се отстранява от участие. 

Максималният брой точки, които може да получи офертата на участник по този показател е 

60 /шестдесет/ точки. 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

 

                ЦП min   

ЦП  = ---------------  х 60  

                 ЦП n 

 

Където: 

ЦП min  представлява най-ниската предложена цена от участниците по съответната 

обособена позиция; 

ЦП n представлява предложената цена от оценявания участник по съответната обособена 

позиция. 

3. Определяне на Комплексната оценка (КО) и класиране 

 

Комплексната оценка на всяка оферта за съответната обособена позиция се определя 

съгласно посочената в настоящата методика формула, въз основа на точките, получени от 

съответната оферта по показателите Срок за изпълнение и Ценово предложение (цена). 

При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до 

втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Участникът, получил най-висока комплексна оценка (КО) за съответната обособена 

позиция се класира на първо място и се определя за изпълнител на обособената позиция. 

Останалите участници се класират съобразно получените като комплексна оценка точки, в 

низходящ ред. 
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В случай, че 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 показателя „Срок за изпълнение“. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-

горе ред. 


