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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

за обществена поръчка с предмет: „Кетъринг при организиране на тренинг 
семинари с родители и учители на деца със СОП" ПО проект 99 Специални в 
образователните потребности, еднакви в обществото", Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № ВС051РО001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично 
със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема: 
ВС051РО001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие па човешките 
ресурси", бенефициент Община Кричим". 

I. Критерий за оценка на предложенията - „Икономически най-изгодна 
оферта". 

II. Методика за определяне на комплексната оценка по съответната 
обособена позиция: 

А. Показатели и относителна тежест: 
Начинът за определяне на показателите и тежестта им в комплексната оценка е 

както следва: 

Показател 1 (Р1): „Предложен срок за отложено плащане на услугата" -
максимална оценка 30 точки 

Числов израз на оценката по показател Р1 са точките, които се изчисляват по 
следната формула: Р1 = С1/ С т а х *Т1, където: 

С1 - предложен срок за отложено плащане в календарни дни на оценяваната 
оферта; 

С т а х - най-дългият предложен срок за отлагане на плащането в календарни 
дни 

Т1 = 30 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 2(Р2): „Предложена цена в лева без ДДС" - максимална оценка - 70 
точки. 

Числов израз на оценката по показател Р2 са точките, които се изчисляват по 
следната формула: Р2 = Ст1п/С2*Т2, където: 

С т т - най-ниската обща сума в лева без ДДС в офертите на участниците; 
С2 - обща сума в лева без ДДС на оценяваната оферта; 
Т2 = 70 - тегловен коефициент на показателя. 

Б. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се формира като сбор от 
оценките по всеки един от отделните показатели, по следната формула: 

УСнвестира вгьв вашето 9ьдеще1 
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КО = Р1+Р2 

КО има максимална стойност 100 точки. 

Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се 
поставя само на офертите, които отговарят на предварително зададените изисквания на 
Възложителя. 

Оценките на отделните показатели се представят в числово изражение с точност 
до втория знак след десетичната запетая. 

Класирането на участниците се извършва по обособени позиции в низходящ ред 
на получената комплексна оценка (КО), като на първо място се класира участникът, 
който е получил най-висока оценка на офертата. В случай, че комплексните оценки на 
две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в 
която се предлага най-ниска цена. 

Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. 

ЗГнвестира вгьв вашето бъдеще! 


