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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

в обществена поръчка с предмет: Разработване на Методика за работа на непедагогическия 

персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. 

заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея 

обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия 

персонал за взаимодействието „детска градина – семейство“ (Сборник)  за изпълнение на проект 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, като критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”. 

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 

методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 

комплексна оценка (КО): 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) - тежест в комплексната оценка 45 %, максимум 

45 точки. 

2. Срок за изготвяне на методиката и обучителната програма (О2) - тежест в 

комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 

3. Организация на персонала за изпълнение на предмета на поръчката (О3) - тежест в 

комплексната оценка 45 %, максимум 45 точки. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника. 

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката е 45 

% /словом: четиридесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 

брой точки по посочения показател е 45 /словом: четиридесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О1 = О1 мин. x 45 / О1у 

където: 

  О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник 

  О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 

  О1 у е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 
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Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. Предложената цена не трябва да надхвърля посочената прогнозна стойност на поръчката. 

Цената трябва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. От участие в процедурата 

се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от обявената 

прогнозна стойност на поръчката. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно 

се приема словесното изражение на сумата.  

2.Срок за изготвяне на методиката и обучителната програма (О2). 

            Срокът за изпълнение на поръчката се изразява в брой календарни дни и се оферира в 

Техническото предложение на участника.  

 Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изготвяне на методиката и 

обучителната програма е 10 % /словом: десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 

като максималният брой точки по посочения показател е 10 /словом: десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О2 = О2 мин. x 10/ О2у 

където: 

  О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник 

  О2 мин. е най-ниския предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците 

  О2 у е предложения срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

Предложеният срок не трябва да надхвърля 60 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора. Дейността се счита изпълнена с подписване на протокол за приемането 

от възложителя без забележи  на изготвените документи, с приложения към тях. 

3. Организация на персонала за изпълнение на предмета на поръчката (О3)  

Показателят Организация на персонала за изпълнение на предмета на поръчката (О3) 

представлява оценка в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 

спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. 

Тежестта на показателя оценка на предложената „Организация на персонала за 

изпълнение на предмета на поръчката “(О3) е 45 % /словом: четиридесет и пет процента/ от 

общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 45 

/словом: четиридесет и пет / точки. 

Оценява се техническото предложение, по посочения критерии, в случай, че съдържа 

описание на всички дейности и предложение за изпълнението им, съобразно изискванията 

и  посоченото минимално съдържание, в техническата  спецификация. 

Като част от минималното съдържание на техническото предложение участникът трябва да 
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предложи и времеви-график, за изготвяне на Методика и обучителна програма към нея. 

Важно: 

Участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящото производство 

по възлагане на обществената поръчка, ако в представеното от него предложение не 

съдържа описание на всички дейности и предложение за изпълнението им, съобразно 

изискванията и посоченото минимално съдържание, в техническата  спецификация. 

Оценката по показателя Концепция за изпълнение на предмета на поръчката (О3) се формира 

по следния начин: 

Качествен показател „Организация на персонала за изпълнение на 

предмета на поръчката “ 

Брой 

точки 

  

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, и 

надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие че 

е  наличен 1 /словом: един/ от следните елементи: 

1. Методи за осъществяване на комуникацията вътре в екипа и с 

Възложителя при изпълнение на отделните със задачи. 

2. Определени са необходимите ресурси за изпълнение на описаните 

дейностите, включени в предмета на поръчката (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи с целеви групи и др.); 

3. План за мониторинг на резултатите и качеството на изпълнение на 

дейностите в обхвата на обществената поръчка; 

 

 

 

15 

точки 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, и 

надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие че 

са  налични 2 /словом: два/ от следните елементи: 

1. Методи за осъществяване на комуникацията вътре в екипа и с 

Възложителя при изпълнение на отделните със задачи. 

2. Определени са необходимите ресурси за изпълнение на описаните 

дейностите, включени в предмета на поръчката (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи с целеви групи и др.); 

3. План за мониторинг на резултатите и качеството на изпълнение на 

дейностите в обхвата на обществената поръчка; 

 

 

30 

точки 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, и 
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надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие че 

са  налични 3 /словом: три/ от следните елементи: 

1. Методи за осъществяване на комуникацията вътре в екипа и с 

Възложителя при изпълнение на отделните със задачи. 

2. Определени са необходимите ресурси за изпълнение на описаните 

дейностите, включени в предмета на поръчката (информация, документи, 

срещи с Възложителя, срещи с целеви групи и др.); 

3. План за мониторинг на резултатите и качеството на изпълнение на 

дейностите в обхвата на обществената поръчка; 

 

45 

точки 

           Обща комплексна оценка (КО). 

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 

КО = О1 + О2 + О3  

Максималната Обща комплексна оценка (КО) е 100 точки. 

 Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика 

и показатели. 

Пояснение за качествено изпълнение: За целите на настоящата поръчка „качествено 

изпълнение“ се разбира изпълнението на възложеното в съответствие с предложеното от 

участника в техническото му предложение и с изисканото от възложителя в техническата 

спецификация в посочените/предложените срокове“. 

 


