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Методика за определяне на комплексната оценка на офертите според 
предварително обявените критерии: За икономически най-изгодна оферта 

се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. 

 

Комплексната оценка на офертата представлява сборът на точките, които тя е получила по посочените по-

долу показатели за определяне на комплексната оценка. 

КО = (ТО) + (ФО) 

Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. 

1.1.1  Показатели за оценяване:  

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: (ТО) - с максимален брой точки - 70; 

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: (ФО) - с максимален брой точки - 30. 

На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. 

1.1.2  Относителна тежест на показателите за оценяване:  

• (ТО) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 70 точки, 

максимална стойност 

• (ФО) Предложена от участника цена в лева без ДДС - 30 точки, максимална 

стойност 

1.1.3  Указания за определяне на оценката по всеки показател:  

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: (ТО) - с максимален брой точки – 70 

Включва оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката. 

Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата. 

До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на предмета на поръчката от 

документацията за участие. 

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на 

комисията, като резултатът се отразява в общ протокол, подписан от членовете 

на комисията. 
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Общият брой точки по показателя Техническа оценка се получава по 

следната формула: 

ТО = (ТО1) + (ТО2) + (ТО3) 

където: 

ТО1 е оценката на представената концепция за организацията на работата 

за изпълнение с максимален брой точки - 3 точки. 

 

ТО2 е оценката на предложението за изпълнение на дейностите. с 

максимален брой точки - 65 точки. Броят точки по този показател се формира от сбора 

на получените точки по подпоказатели: ТО2.1., ТО2.2., ТО2.3. 

Броят на точките по отделните подпоказатели се образува както следва;  

ТО2.1 = ТО2.1.1 + ТО2.1.2   (ТО2.1.2 = ТО 2.1.2.1 + ТО 2.1.2.2) 

ТО2.2 = ТО2.2.1 + ТО2.2.2 

 

ТО3 е оценката на предложения график за изпълнение. с максимален брой 

точки - 2 точки 

 

Точките за всеки показател/подпоказател, формиращ оценката се 

образуват  съгласно  описаното в следващата таблица:  

ПОКАЗАТЕЛ 
Максимален 

брой точки 70 

ТО1. Кратка концепция за организацията на 

работата за изпълнение 

Максимален 

брой  точки 3 

Представената концепция обхваща всички дейности 

съгласно описаното в техническата спецификация,  но не е 

представена взаимовръзката помежду им, както и 

организацията за осигуряване на координация със 

свързаната дейност извън настоящата поръчка 

1 

Представената концепция обхваща всички дейности 

съгласно описаното в техническата спецификация,  

представена е взаимовръзката помежду им, но не е 

описана  организацията на работата във връзка с 

2 
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осигуряване на координация със свързаната дейност извън 

предмета на  настоящата поръчка 

Представената концепция обхваща всички дейности 

съгласно описаното в техническата спецификация,  вкл. е 

представена взаимовръзката помежду им и е представена 

организацията на работа за осигуряване на координация 

със свързаните дейности извън предмета на настоящата 

поръчка 

3 

ТО2. Предложение за изпълнение на дейностите Максимален 

брой  точки 65 

ТО2.1. Дейност 1 Консултации със заинтересованите 

страни в процеса на разработване на ПУРН 

Максимален 

брой точки 35 

ТО2.1.1 Изработване и разпространение на 

информационни материали   и анкетни карти 
Максимален брой 

точки 5 

Предложението на участника покрива само минимално 

посочените изисквания 1 

Освен минимално посочените изисквания, участникът е 

предвидил допълнително електронно разпространение на 

информационни материали   
5 

ТО 2.1.2. Провеждане на срещи със заинтересованите 

страни 
Максимален брой 

точки 30 

ТО 2.1.2.1 Оценка на броя на предвидените срещи Максимален брой 

точки 10 

В техническото си предложение участникът е предвидил 

провеждане на минималния изискуем брой срещи 1 

Освен минимално посочените изисквания, участникът е 

предвидил  и обосновал 1бр.  допълнителна среща  5 

Освен минимално посочените изисквания, участникът е 

предвидил  и обосновал повече от 1бр.  допълнителна 

среща 
10 

ТО2.1.2.2 Оценка на начина на провеждане на срещите Максимален брой 

точки 20 

В техническото си предложение участникът е предвидил 

изготвяне и представяне на презентация от Възложителя  1 



                Национална                            
            Стратегическа                               
         Референтна рамка   
      2007 – 2013                                   
 

             
 

 

 

 
Този документ е изготвен във връзка с проект “Разработване на планове за управление на риска от 

наводнения”, приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 г., финасирана от Европейския съюз чрез Кохезионния 
фонд и национално съфинансиране 

  

 

 

 

 

 

БАСЕ ЙНОВА  ДИРЕ КЦИЯ  З А  УПРАВЛЕ НИЕ  НА  ВОДИТ Е  

В  ДУНАВСКИ РАЙОН С  ЦЕНТ ЪР  ПЛЕ ВЕН 

ОПЕ РАТ ИВНА  ПРОГ РАМА  „ ОКОЛНА  СРЕ ДА  2 0 0 7 – 2 0 1 3 г . ”  
гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа” 60, телефон: 064/885100,  факс: 064/803342, e-mail: dunavbd@bddr.org, www.bd-dunav.org 

4 

                                  
      МОСВ                    БДУВДР                         

  

 

            

 
Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

 

В техническото си предложение участникът е предвидил 

изготвяне на презентации след предоставяне от 

Възложителя на информация от Изпълнителя по договора 

за Разработване на ПУРН 

10 

В техническото си предложение участникът е предвидил 

самостоятелно изготвяне и представяне на презентации от 

съобразно  резултати  от договора за Разработване на 

ПУРН 

20 

ТО2.2. Дейност 2 Консултации със заинтересованите 

страни съгласно чл.146р, ал.1 т.3 от закона за водите 

Максимален 

брой точки 15 

ТО2.2.1 Оценка на броя на вариантите на анкетни 

карти по дейност 2.2. 
Максимален брой 

точки 10 

Техническото предложение на участника предвижда 

изготвяне на един вариант на анкетна карта  2 

Техническото предложение на участника предвижда 

изготвяне на два варианта на анкетна карта  с посочени 

целеви групи за всеки вариант 
6 

Техническото предложение на участника предвижда 

изготвяне на три и повече варианта на анкетна карта с 

посочени целеви групи за всеки вариант  
10 

ТО2.2.2 Оценка на предложение на допълнителен 

формат за обобщаване и обработка на резултатите 

от анкетните карти по под-дейност 2.2 

Максимален брой 

точки 5 

В техническото си предложение участникът е посочил 

само изготвяне на  проект на анкетни карти и не е 

предложил изготвяне на  допълнителен формат за 

обобщаване и обработка на резултатите 

1 

В техническото си предложение участникът е предложил  

изготвяне на  допълнителен формат за обобщаване и 

обработка на резултатите 
5 

ТО2.3 Организация на изпълнението на дейностите Максимален 

брой точки 15 

Съгласно техническото си предложение, Изпълнителят ще 

разчита на Възложителя за осигуряване на координация  с 
2 
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Изпълнителя по договора за ПУРН, вкл. за осигуряване на 

информация и резултати (вкл. междинни ) от   

изпълнението на договора за ПУРН 

Съгласно техническото си предложение Изпълнителят се 

ангажира да осъществи директна комуникация и 

координация с екипа на Изпълнителя по Договора за 

ПУРН без участието на Възложителя 

15 

ТО3. Оценка на графика на изпълнение Максимален 

брой  точки 2 

Представеният прогнозен работен график съдържа вида 

и сроковете за изпълнение на дейностите, но не 

съответства на описанието на дейностите по отношение 

на взаимодействието с възложителя и Изпълнителя на 

свързаните дейности  

1 

Представеният прогнозен работен график съдържа вида 

и сроковете за изпълнение на дейностите, като напълно 

съответства на описанието на дейностите по отношение 

на взаимодействието с възложителя и Изпълнителя на 

свързаните дейности  

2 

 
Броят получени точки за всеки един участник се отразява в таблица за обща техническа 

оценка. 

Финансова оценка 

    
Финансовата оценка – Фi е с максимална стойност 30 т. 

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване 

на следните правила: 

- При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

- Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и 

количеството, за вярно се приема общата цена и единичната съответно се 

коригира. 
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Оценка на финансовото предложение: 

 

ФО = Pmin/Pn*100*0,30, където: 

 

- ФО е оценката на n-тото финансово предложение, 

- Pmin е най-ниското финансово предложение, 

- Pn е n-тото финансово предложение. 

    

Комисията по оценката на офертите, на основание получените оценки за всеки 

участник, попълва таблицата за оценка. 

 

  

Крайно класиране на Участниците 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени 

за всеки участник. 

На първо място се класира участникът с най-висока оценка. 

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 под - 

показателя с най-висока относителна тежест (TO2 - Методология на участника 

за изпълнение на задачата, под-показател, за който се присъждат най-много 

точки) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този под - 

показател. 

 

Ако печелившата оферта не може да се определи по гореописания ред, 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 
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