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Приложение №2 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

в процедура с публична покана съгласно разпоредбите на Постановление № 160 / 01.07.2016г. 

за възлагане на поръчка с предмет: „Разработване на Методология за подобрение на процеса 

по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и 

обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и 

законодателство в областта на младежта " 

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 

№ 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-

изгодната оферта, която в настоящата процедура се определя чрез критерия “Оптимално 

съотношение качество-цена”.  

При определяне на изпълнител чрез критерия „Оптимално съотношение качество-

цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” - (КО) като сума от индивидуалните оценки по предварително 

определени показатели.  

   Индивидуалните показатели в настоящата покана сa определени при спазване на 

изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС № 

160/01.07.2016 г., като са съобразени предмета, с характера, с обема и спецификата на 

конкретната поръчка. 

До оценка на офертите по посочените тук показатели се допускат офертите, в които 

направените предложения съответстват на поставените от възложителя изисквания за 

качество, описани в техническата спецификация към поканата. За оферти, за които е 

констатирано разминаване в оферираните качествени характеристики с минималните 

такива, ще бъде направено предложение за отстраняване на същите. 

 

Допуснатите до оценка оферти подлежат на оценка при условията на методиката по-

долу: 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА:  

№ Показател - П (наименование) 
Относително 

тегло 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Символно 

обозначение 

( точките по 

показателя) 
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1. Предложена цена (П 1) 20 % (0,20) 100 Т ц 

2. 
Срок за организация при изготвяне на 

методологията (П 2) 
35% (0,35) 100 Т с 

3. 

Обхват на концепцията на методологията 

съгласно специфичните нужди на 

бенефициента (П3) 

45% (0,45) 100 Т к 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател :  

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло 

в комплексната оценка – 20%.   

 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:  

                                             Пц min  

            П 1  = 100   х    -----------------, където:  

                                             Пц n   

➢ „Пцmin” е най-ниската предложена цена ;  

➢ „Пцn ”е цената на n-я участник. 

➢  100 точки са максималните точки за показателя 

 

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

 

            Т ц = П 1  х  0,20,  където: 

            „0,20“ е относително тегло на показателя. 

  

Показател 2 – „Срок за организация при изготвяне на методологията” с максимален 

брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 35%.   

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък Срок за 

организация при изготвяне на методологията – 100 точки. 

*  

 Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по 

следната формула:  

                                             Пс min  

            П 2  = 100   х    -----------------, където:  
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                                             Пс n   

➢ „Псmin” е най-краткият предложен срок;  

➢ „Псn ” е срокът на n-я участник.  

➢ 100 точки са максималните точки за показателя 

 

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

 

            Т с = П 2  х  0,35,  където: 

            „0,35“ е относително тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Обхват на концепцията на методологията ” с максимален брой точки 

– 100 и относително тегло в комплексната оценка – 45%.   

По този показател офертите се подлагат на оценка за съответствието им с техническите 

спецификации на поканата.  

Максимален брой точки получава офертата с предложени най-добри условия по 

отношение показателя. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума от 

точките, получени по критериите, посочени в Таблица 1. 

 

С оглед представените оферти всяка се оценява при прилагане на следните условия: 

Минимални изисквания 

(Условия на обучение) 

Характеристики на 

предложението (параметри) 

Получаван брой точки – Т к 

 

1. Разработeна цялостна 

концепция на 

методология - К1 

Разработена цялостна концепция 

на методология с ясно посочени 

тематични области, отчитане на 

проблематични теми и ясни 

указания за отсраняването им. 

 

Разработена цялостна концепция 

на методология с неясно 

посочени тематични области, 

отчитане на проблематични теми 

и ясни указания за отсраняването 

им. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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3. Оценка на рисковите 

фактори и време за 

реакция съобразно 

идентифицирания риск 

К2 

Индифицирани и оценени 

рискови фактори, бързи 

действия, и навременна реакция 

при отстраняването им. 

 

Индифицирани и оценени 

рискови фактори, удължени 

време и недостатъчно бързи 

действия, и ненавременна 

реакция при отстраняването им. 

 

Идентифицирани и оценени 

рискови фактори, забавени 

действия, или липса на реакция 

при отстраняването им. 

50 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

5 

         Таблица 1  

    

Точките на третия показател на п-участник се получават по следната формула: 

П3= Тк1 + Тк2  

Тк = П3 x 0,45 , където 

0,45 е относителната тежест на показателя. 

КО на участниците се определя като сбор на получените оценки по всеки показател, а 

именно: 

КО = Тц + Тс + Тк 

Максималната комплексна оценка (КО) = 300 точки. 

 

Всички стойности на показателите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.  
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Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

Класираният на първо място участник се предлага за сключване на договор. 


