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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 
„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА 

ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
РАЙОН МЛАДОСТ – СО“ 

 
Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на всяка съответна 
оферта, допусната до този етап на възлагането. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 
оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 
възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите 
изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на 
Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с 
предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се 
разбира като „предварително обявени условия за изпълнение на поръчката“ по 
смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите 
за качество, Комисията, назначена да проведе обществената поръчка проверява дали 
техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават 
качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. 

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на 
участниците, които не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в 
Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение. 

 
Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия 

на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на обществената поръчка 
(оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка – „КО“. 

За „икономически най-изгодна“ се определя тази Оферта, която има най-висока 
Комплексна оценка. 



Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки. 

Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните три 
показателя: 

(1) Показател „Срок за изпълнение на конкретна заявка“ (Сри) с максимална 
стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 20%, представляващ оценка на 
предложения от съответния Участник срок за изпълнение на дейностите по отпечатване и 
доставка на конкретно заявени от Възложителя ваучери; 

(2) Показател „Брой търговски обекти на територията на гр. София, които 
приемат емитираните ваучери за работно облекло“ (Брто) с максимална стойност 100 
(сто) точки и относителна тежест 30%, представляващ оценка на броя на посочените 
от съответния Участник търговски обекти, с които има сключени договори за приемане на 
отпечатаните от него ваучери за работно облекло (без в това число да се включват on line 
магазини); 

(3) Показател „Предлагана цена/комисионна“ (ПЦк) с максимална стойност 100 
(сто) точки и относителна тежест 50%, представляващ оценка на направеното от 
съответния Участник предложение за комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите, 
която не включва номиналната им стойност. 

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно. 

Офертите се оценяват в следната последователност: 

1. Определяне на оценка по Показател Сри на съответната, оценяема оферта; 

2. Определяне на оценка по Показател Брто на съответната, оценяема оферта; 

3. Определяне на Показател ПЦк на съответната, оценяема оферта; 

4. Определяне на Комплексна оценка (КО) на съответната, оценяема оферта. 
 

1. Определяне на оценката по Показател Сри - „Срок за изпълнение на 
конкретна заявка “ 

 
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен 

най-кратък срок за извършване на услугите по отпечатване на ваучерите и доставката 
им. За останалите Участници оценката се определя по следната формула: 

          Сри. min 
Сри =  (----------------) х 100, където: 
                 Сри.съотв.           
  

Cри.min  - най-краткият предложен срок за извършване на услугите по отпечатване 
на ваучерите и доставката им, в работни дни (не по-дълъг от 5 (пет) работни дни); 

Cри.съотв – предложен срок за извършване на услугите по отпечатване на 
ваучерите и доставката им от съответния Участник, чиято оферта се оценява, в 
работни дни. 

 

2. Методика за определяне на оценката по показател „Брой търговски обекти 
на територията на гр. София, които приемат емитираните ваучери за работно 
облекло“ (Брто) 

 
Брто - изразява се като отношение между броя на посочените от оценявания 

Участник търговски обекти, с които има сключени договори за приемане на емитираните 
от него ваучери за работно облекло и максималният брой търговски обекти посочен от 
Участник в обществената поръчка, приемащи емитираните от него ваучери за работно 
облекло. 

Максималният брой точки по този показател получава Участникът, посочил най-
голям брой търговски обекти (без в това число да се включват on line магазини), с които 
има сключени договори за приемане на емитираните от него ваучери за работно облекло. 



За останалите Участници оценката се определя по следната формула: 
 

          Брто. съотв. 
Брто =  (----------------) х 100, където: 
                 Брто. max           
 

Брто. max – максималния брой търговски обекти, посочен от Участник в поръчката, с 
които има сключени договори за приемане на емитираните от него ваучери за работно 
облекло; 

Брто. съотв. – броя на посочените от оценявания Участник търговски обекти, с които 
той има сключени договори за приемане на емитираните от него ваучери за работно 
облекло. 

 
3. Финансова оценка 
 
Преди да пристъпи към подвеждане на Ценовите предложения под посочената по-

долу формула за оценката им, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на Документацията за участие в обществената 
поръчка. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, Участникът ще бъде 
отстранен от участие в обществената поръчка. 

 
 Оценка на ценовите предложения 
 
Максималният брой точки по този показател получава Участникът, предложил най-

ниска комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите, която не включва 
номиналната им стойност. За останалите Участници оценката се определя по следната 
формула: 

 
            ПЦк min 
ПЦк =  (---------------) х 100, където: 
                  ПЦксъотв.           
 
ПЦк min.  - най-ниската комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите, която 

не включва номиналната им стойност, предложена от Участник в поръчката. 

ПЦк съотв – предложената комисионна за отпечатване и доставка на ваучерите, 
която не включва номиналната им стойност от съответния Участник, чиято оферта се 
оценява. 

  
4. Комплексна оценка  (КО) – максимален брой – 100 точки 
 
Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките 

по показатели Сри, Брто и ПЦк, всеки от които умножен по съответния процент 
относителна тежест в комплексната оценка. 

 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: 

КО = Сри х 20% + Брто х 30% + ПЦк х 50% = ....... бр. точки 
 
5. Крайно класиране 
 

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана 
цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

За всички оценявани показатели в посочената методика, закръглявания на 
предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. 



Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките,  получени за 
всеки Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна 
оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите. 

Когато 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/комисионна; 

 (2) по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в 
низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 
В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Реда и условията за провеждане на жребия са подробно разписани в Указанията за 
участие. 

 
 


