
Х. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община 

Ботевград” в пет обособени позиции“ 

 

Настоящата методика се прилага за всички обособени позиции поотделно и 

съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, 

показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както 

и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. 

Комисията прилага методиката за оценка по отношение на офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай че участник 

представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация или на действащото законодателство, се 

отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта, поотделно за всяка обособена позиция. 

Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място за съответната 

обособена позиция. 

Съгласно чл.58 от ППЗОП, 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 за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, 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 посочения ред. 

 
 Икономически най-изгодната оферта за настоящата поръчка се определя въз 

основа на критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“ на 

основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.  

Възложителят посочва следната методика за комплексна оценка и начина за 

определяне на оценката по всеки показател, както следва: 

 

 Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, 

които участника може да получи е 100 точки. 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

 „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

Показател  

(наименование) 

Максимално 

възможен брой точки 



1. Срок за реакция, в случай на рекламация  - Кот1 25 

2. Управление на критични точки - Кот2 15 

3. Ценово предложение – Коф 60 

 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

 

КО = Кот1 + Кот2 + Коф, където КО е общата комплексна оценка на участника 

  

Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената 

поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна 

оценка). 

 

 Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите 

оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

     ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СА: 

 

I. Кот1 - Срок за реакция, в случай на рекламация, с максимален брой 25 

точки;  

 

II. Кот2  - Управление на критични точки, с максимален брой 15 точки; 

 

III. Коф - Ценово предложение, с максимален брой 60 точки. 

 

        ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ  И  НАЧИН  НА ОЦЕНКА: 

 

I. Показател „Срок за реакция, в случай на рекламация“ - (Кот1) 

Показателят „срок за реакция, в случай на рекламация“ представлява срокът за 

замяна на съответен хранителен/и продукт/и, с отклонение в количеството и/или 

качеството, видимо несъответстващ/и на изискванията към момента на доставката. 

Предложението следва да е направено в часове. Предложението трябва да е обосновано 

и доказано. За целите на оценяването по настоящата поръчка под „обосновано“ следва 

да се разбира предложение, което съдържа обяснение за приложимостта, реалността и 

полезността на предложените дейности, които ще се изпълняват в рамките на 

предложеното време за осъществяване на замяната, като същите са описани по 

съдържание и са подкрепени с доказателства) 

Срокът се посочва в часове. Максималният срок за реакция, в случай на 

рекламация“  е 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване на рекламация от 

Възложителя, директор на заведение или друг оправомощен служител. Участници, 

посочили срок по-голям от 24 (двадесет и четири) часа, ще бъдат отстранени от 

участие. 



Максимален брой точки – 25 точки. Оценките на участниците по показателя се 

изчисляват по формулата:  

Кот1 = (Сmin / Сi) x 25 

Където Сi e предложен срок за реакция съгласно техническото предложение на 

съответния участник,   

Където Сmin e минималният предложен срок за реакция съгласно техническото 

предложение на участника, предложил най-кратък срок за реакция   

 

ІІ. Показател „Управление на критични точки“ - (Кот 2) 

Максимален брой точки по показателя - 15 точки. Оценката по този показател е 

експертна.  

За всяка една от дефинираните от Възложителя критични точки, участникът трябва 

да разгледа като минимум в своето предложение: аспекти/сфери/области на проявление 

и степен на влияние върху изпълнението на договора; да оцени вероятността от 

настъпване на критичната точка; мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването 

на критичните точки и мерки за преодоляване на последиците при настъпването.  

Идентифицираните от възложителя рискови критични точки с висока степен на 

възможност за поява през време на изпълнение на поръчката, които участниците трябва 

да разгледат са: 

1. Риск, свързан с непредвидени ситуации и способност за реакция при обработка на 

заявката, подготовка на експедицията и транспорт на продуктите;  

2. Ненавременна реакция при рекламация или допълнителна заявка; 

3. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производители или търговци; 

Техническите предложения на участниците в частта «Управление на 

критични точки», които отговарят на изисквания на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

Критерии  Брой точки 

В техническото предложение на участникът е обърнато 

задълбочено внимание на всяка една от „критичните точки“ и е в 

сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, 

области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване 

за всяка от описаните критични точки и е оценил и предвидил 

степента на въздействието й върху изпълнението на обществената 

поръчка, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със 

спецификата на настоящата поръчка; 

- Предложени са ефективни и адекватни контролни дейности, 

организация и ресурси, като всяка една от критичните точки е 

съпроводена с предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването им и съответно 

конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпването на критичните точки. 

15 точки 



В техническото предложение е обърнато внимание на всяка една 

от „критичните точки“, но е в сила поне едно от следните 

обстоятелства: 

- Степента на влияние и/или вероятността за настъпване на някои 

от критичните точки и/или оценките са формално описани. 

-  Предложените от Участника мерки за някои от критичните точки 

имат формален и/или пожелателен характер и/или липсва 

конкретика и обвързаност със спецификата на настоящата поръчка.  

- предлаганите мерки и/или организация и/или предвидени ресурси от 

участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно 

предотвратяване и/или преодоляване на някои от критичните точки, 

респ. последиците от настъпването им. 

10 точки 

 

В техническото предложение на Участника е обърнато внимание 

на всяка една от „критичните точки“, но е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- степента на влияние и/или вероятността за настъпване на някои 

от критичните точки и/или оценките са формално описани и не са 

свързани със спецификата на настоящата поръчка. 

- за една или няколко от посочените от Възложителя критични 

точки участникът единствено декларира готовност на свой риск да 

приеме последиците при възникването им, но не предлага адекватни 

мерки за управлението им; 

- предложените мерки за управление на някои от дефинираните 

критични точки реално не са от естество, позволяващо 

предотвратяването и/или преодоляването им. 

5 точки 

 

За целите на прилагане на настоящата методика използваните определения, следва 

да се тълкуват, както следва: 

*Адекватен  – напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията. 

*Ефективен – в най-общ смисъл показва съотношението на постигнатия резултат 

спрямо поставента цел. Процес в който се постигат добри резулатати. 

Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. 

*Конкретни – точно определени ясни действия, които са свързани със спецификата на 

поръчката. 

*Задълбочено – достигане до същността на проблема във вследствие на обстойно 

проучване. 

*Формално – повърхностен, общ, който е незадълбочен.  

Ще бъде отстранен от участие в процедурата Участник, който: 

a) не е попълнил в Техническото си предложение срок за реакция в случай на 

рекламация или е предложил срок за реакция в случай на рекламация, който не 

отговаря на техническите спецификации.  



b) не е предложил някоя от изискуемите в настоящата документация (вкл. Образци 

и Приложения) части и/или е налице несъответствие между отделни части на 

техническото предложение на участника;  

c) в чието Техническо предложение има наличие на паразитни текстове, отнасящи 

се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти; 

 

III. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Коф) 

До оценка по показателя Ценово предложение (Коф) се допускат само оферти, 

които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.  

Максимален брой точки по показателя е 60 точки.  Оценката на допуснатите 

оферти се извършва по формулата:  

 (Коф) = (Цmin / Цi) x 60 

Където Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник,   

Където Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно 

Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.  

Предложената от участника обща цена, вписана в Ценовото му предложение се 

доказва с представяне на съответното приложение-Количествено-стойностна сметка по 

приложен образец (КСС). Участниците са длъжни да предложат единична цена за всеки 

артикул. Не се допуска промяна на посочени вид, разфасовка и/или количество на 

артикул при попълване на КСС. Ценовото предложение и КСС към него се попълват и 

се подписват на всяка страница.  

Към ценовото предложение участникът задължително представя оригинал или 

заверено копие от бюлетин на „САПИ“ ЕООД, издаден не по-рано от дата на откриване на 

процедурата, включващ единични цени за всички хранителни продукти, посочени в 

техническата спецификация.  
Единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база цените по „САПИ“ 

ЕООД, коригиран със съответния процент отстъпка или надценка предложен от изпълнителя.  

Процентът за корекция на единичните цени, предложен в ценовото предложение на 
Изпълнителя се запазва за цялото време на действие на договора.  

Участниците следва да предложат процент отстъпка, респ. надценка върху базовите цени 
(цени от бюлетин на „САПИ“ ЕООД, издаден не по-рано от дата на откриване на 
процедурата).  

Ценовата оферта, в случая ще съдържа базовата цена +/- процента на надценка/отстъпка. 
Този процент ще се приложи за всички плащания, независимо от промените в базата.  

 

Пример:  

Продукти Ориентировъчно 

количество за 2 

/две/ години  

Базова ед.цена 

без ДДС в лв. по 

справка на 

САПИ 

% отстъпка/ 

надценка от цена 

на САПИ  

Оферирана ед. 

цена в лв. без 

ДДС 

Обща 

предлагана цева 

в лв. без ДДС 

Кайма  250 7,50 -20 6,00 1500,00 

Краставици  150  2,50 +20 3,00 450,00 

…………. …… …… …….. …….. …….. 

 



-  Базовата ед. цена по справка на САПИ - съставлява средната цена на хранителен 
продукт на едро по бюлетина на САПИ, издаден не по-рано от дата на 
откриване на процедурата. 

- Оферирана ед. цена без ДДС - съставлява оферираната от съответния участник 
в представената от него остойностена количествена сметка, единична цена на 
хранителен продукт с точност до втория знак след десетичната запетая. 

- Обща предлагана цена посочва се произведението от количество и единична цена 
без ДДС. 
  

Предложената от участниците цена за всеки отделен хранителен продукт  се формира за 
единична мерна единица /килограм, литър и брой/ по заложени количества съгласно 
Количествена сметка, неразделна част от документацията за участие. Заложените количествата 
са ориентировъчни. Пълният размер на плащането за продукт ще се получи, като единичната 
цена се умножи по съответните количества.   

При констатиране на несъответствия или аритметични грешки в ценовото предложение 
на участника, същият ще бъде предложен за отстраняване от комисията.  

Процентът за надбавка/отстъпка на единичните цени, предложен в ценовото 
предложение на Изпълнителя се запазва за цялото време на действие на договора.  

 

Ще бъде отстранен от процедурата участник, на който за ценовото предложение 

е установено някое от следните обстоятелства: 

 Не са остойностени всички видове продукти, фигуриращи в 

количествената сметка и/или има промени в зададени параметри;  

 Има аритметични грешки при извършване на аритметичните 

действия. 

 

 

Уточнение: При оценка по показателя „Ценово предложение“, Комисията 

изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. Закръглявания се 

допускат до втория знак след десетичната запетая.  

 

Комплексна оценка на офертите: 

Изчислява се по посочената формула и представлява сбора от получените точки от 

оценката на участника по отделните показатели, както следва:  

КО = Кот1 + Кот2 + Коф 

Участник получил най-високата комплексна оценка се класира на първо място. 


