
МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

В процедура „Публична обява“ за определяне на изпълнител по реда на Постановление
№118 на Министерския съвет от 2014 г., с предмет:

„Създаване  на  Платформа  за  волево/  психологическо  себеусъвършенстване  –  Self
Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на
договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и
Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост

Оценката  на  офертите  ще  се  извършва  по  критерий  „оптимално  съотношение
качество – цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва
на  база  получената  от  всяка  оферта  „Комплексна  оценка” -  (КО),  като  сума  от
индивидуалните оценки по предварително определените показатели.

Получените оценки и точки се закръглят с  точност до 0,01.  Офертата получила най-
висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сума от оценките на офертите
по 3 показателя от таблица 1, изчислени по формулата:

КОn = Пn
1 + Пn

2 + Пn
3, където

Пn
1 и  Пn

2 -  са  показателите  на  n-я  участник,  а  КОn -  е  комплексната  оценка  на  n-я
участник. Получените оценки и точки се закръглят с точност до 0,01. 

Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез

безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора
в риск от бедност.
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Офертата  получила  най-висока  комплексна  оценка,  се  класира  на  първо  място.
Участникът с най-висока комплексна оценка се избира за изпълнител на поръчката.

Таблица 1

Показател - П

(наименование)

Относително
тегло

Максима
лно

възможе
н брой
точки

Символно
обозначен

ие

( точките по
показателя)

1 2 3 4

1. Предложена цена – П1 40 % (0,40) 100 Ц

2. Срок  за  изпълнение  на  услугата  в
месеци – П2

40 % (0,40) 100 С

3. Срок на гаранционна поддръжка– П3 20 % (0,20) 100 Г

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са
посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до
100%);  в  колона  №  3  е  посочен  максимално  възможният  брой  точки  (еднакъв  за  всички
показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена
оферта в конкретен показател. 

Указания за определяне на оценката по всеки показател

Показател 1 - „Предложена цена” (Ц) с максимален брой точки – 100 и относително
тегло в  комплексната оценка –  0,40.  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:
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                             Ц min

Ц = ----------------- * 100, където:

                             Ц n 

- “100” е максималните точки по показателя;

- “Ц min” е най-ниската предложена цена;

- “Ц n” е цената на n- я участник.

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

П1 =  Ц * 0,40, където “0,40” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Срок за изпълнение на услугата в месеци“ (С), с максимален брой
точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40. Максималният брой точки
получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на услугата в месеци.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по
следната формула:

                  С min 

С =  -----------------*100, където : 

                  C n 

- “Cmin” е най-краткият срок за доставка и въвеждане в експлоатация; 
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- “Cn” е срокът за доставка и въвеждане в експлоатация на n- я участник. 

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

П2 =  С * 0,40, където “0,40” е относителното тегло на показателя.

*Забележка: Участниците следва да предложат в своята оферта срок за изпълнение на
услугата в месеци в цяло число. С цел представянето на реалистични предложения по
този  критерий  за  оценка,  Кандидатите  следва  да  се  съобразят  с  минималните  и
максимално допустими срокове за изпълнение на услугите по съответните обособени
позиции, които са както следва: 

Минимален срок за изпълнение: 4 месеца

Максимален срок за изпълнение: 7 месеца

Предложения,  попадащи  извън  посочените  диапазони  и/или  предложения,  които  не
съдържат информация за срока на изпълнение на услугите и/или предложените срокове
не са представени в цяло число ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 3 – „Срок на гаранционна поддръжка“ (Г) с максимален брой точки – 100
и относително тегло в комплексната оценка – 0,20. Максималният брой точки получава
офертата  с  предложен  най-дълъг  срок  за  гаранционна  поддръжка  в  брой  години.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия срок за
гаранционна поддръжка по следната формула:

                          Брой години n

            Г = --------------------------------- *100
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                          Брой години max

където: „100” е максималните точки по показателя;

- „Брой години n” е предложения брой години от n-тия участник;

-  „Брой  години  max”  е  най-големият  брой  предложени  години  за  гаранционна
поддръжка от оферта.

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

П3 = Г х 0,20, където „0,20” е относителното тегло на показателя.

*Забележка: Участниците следва да предложат срока на гаранционна поддръжка в

брой годни, в цяло число.
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