
IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА 

ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

Критерия за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта се 

определя въз основа на „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява 

въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи 

качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка“ – чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Преди да премине към оценка по посочената по-долу методика, комисията 

проверява дали Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията 

на възложителя и дали обезпечава качественото изпълнение на поръчката, отчитайки 

спецификите й. Проверява се представеното от участниците Предложение за 

изпълнение на поръчката, включващо: срок за изпълнение на поръчката, 

организационната схема на доставката, включваща задължително график за 

изпълнение, мерките за опазване на околната среда, въведените от него системи за 

осигуряване на качеството. 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не 

отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват 

по описаните по-долу критерии. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти за всяка от дейностите се извършва 

на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка 

представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително 

показатели, както следва: 

 

Показател – П 

Максимално 

възможен брой 

точки 

1. Предлагана цена – Пц 
70 

2. Срок за изпълнение на всяка доставка – Ср 
30 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц + Ср. 

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

брой точки, който може да получи участник, е 100 т. 

 

Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

А. Предлагана цена – Пц 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 70. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

 

Пц =  Пц
min   

х 70 = ………… (бр. точки) 

Пц
i
 



Където: 

Пц
min

 е минималната обща предложена цена; 

Пц
i
 е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Б. Срок на изпълнение на всяка доставка – Ср с тегловен коефициент – 30 т.; 

Ср = (Срmin / Cрi) x 30 = ………… (бр. точки) 

Където Срi  e срокът в дни (календарни), съгласно Техническото предложение на 

съответния участник, 

Където Срmin  e минималният срок от Техническото предложение на участника, 

предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.  

 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.  

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането.  

Обосновката може да се отнася до:  

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод;  

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството;  

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  

5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът. 

При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 

разходи.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато 

участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с 

вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.  



Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия.  

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;  

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с горното или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се 

предлага в две или повече оферти.  

Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на 

подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.  

Възложителят утвърждава протокола за извършване на подбора на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на офертите по реда на чл. 106 от ЗОП.  
 


