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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ 

ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА  

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. 

На оценка по настоящата методика подлежат предложения които са в съответствие с 

Техническите спецификации и да не бъдат преценени като „Недопустима оферта”. 

„Недопустима оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата 

основания за отстраняване. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да 

получи е 100 точки. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

Показател (наименование) Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна 

тежест в КО  

1. Концепция за организацията на охраната – П1 100 30 

2. Процент на обезщетение върху реално 

констатирани кражби /липси/ от себестойността им  

- П2 100 20 

2. Цена за изпълнение на поръчката – П3 100 50 

 

Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя съгласно следната формула: 

КО = П1 + П2 + П3  

Показател П1 - Концепция за организацията на охраната – максимален брой точки 30. 

Участникът следва да представи концепция за организацията на охраната. При разработване 

на подлежащата на оценка концепция за охрана на обектите участникът, следва да вземе 

предвид особеностите на обектите, рисковете при изпълнение на охранителната дейност; 

нуждата от подробно разписани маршрути и обходи; други, от значение за разработването на 

детайлен План за охрана, по преценка на участника. Участникът трябва да изложи подхода си 

при изпълнението на обществената поръчка, като допълва и надгражда заложените в 

техническата спецификация изисквания, съобразно целите и очакваните резултати. 

Участникът трябва да предложи детайлно разписана, подробна и конкретно съобразена с 
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техническата спецификация организация за извършване на охранителната дейност. 

Точките по качествения показател – П1 „Концепция за организацията на охраната” ще се 

присъждат от оценителната комисия въз основа на експертна мотивирана оценка, която ще 

оценява качеството на съответното предложение. 

Скалата за оценка по показател „П1” е тристепенна. Всяка оферта получава 10, 20 или 30 

точки, в съответствие с качеството на представената оферта, съгласно изискванията на 

Възложителя и при наличие на следните надграждащи обстоятелства.  

1. Представена е организация на персонала, който ще извършва охраната (физическа и със 

СОТ) на обектите, включително описание и брой на постове, брой охранители, 

разположение, режим на сменност, пропусквателен режим, вид на техническите средства за 

охрана /средства за принуда и защита/, с които всеки един охранител ще разполага – 

съгласно техническата спецификация и действащото законодателство, като са взети предвид 

особеностите на обектите. Посочени са връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността 

на всеки от охраняваните обекти, вкл. при възникване на кризисни ситуации, природни 

бедствия, нерегламентирано настаняване, ползване, аварии, терористични актове и 

взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН, както и за оперативна връзка с определено/и от 

Възложителя лице или лица. Задължения и действия на охранителния състав при възникване 

на правонарушения и кризисни ситуации. Задължения и отговорности при охраната със СОТ. 

2. Посочени са документите, които ще се водят за всеки от обектите, предмет на поръчката 

(дневници, регистри и др.) и други документи по преценка на участника, свързани с 

изпълнението на поръчката, съобразно ЗЧОД.  

3. Представена е система от мерки, които участникът ще прилага за контрол на дейността на 

охранителите и поддържането на СОТ, при изпълнението на охранителната дейност за всеки 

обект; 

Офертата на участника получава максималния брой точки - 30, когато в представената 

„Концепция за организацията на охраната” са налични всички надграждащи обстоятелства. 

 

Офертата на участника получава 20 точки, когато в представената „Концепция за 

организацията на охраната” са налични две от надграждащите обстоятелства. 

Офертата на участника получава 10 точки, когато в представената „Концепция за 

организацията на охраната” е налично само едно от надграждащите обстоятелства. 

 

Показател П2: „Процент обезщетение върху реално констатирани кражби /липси/ от 

себестойността им ” - максимален брой точки - 20 и оценката се получава по следната 

формула: 

 

П2 = О n./ О max х 20, където: 

О max е най-висок процент на обезщетение върху реално констатирани кражби/липси от 
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себестойността им; 

О n. е процент на обезщетение върху реално констатирани кражби/липси от себестойността 

им, предложен от n-тия участник; 

 

Показател П3 - Цена за изпълнение на поръчката - максималния брой точки е 50 и 

оценката се получава по следната формула: 

П3 = ЦИ min/ ЦИ n х50 , където: 

ЦИ min - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката  

ЦИ n - цена за изпълнение на поръчката, предложена от n-тия участник 

Забележка: Всяко получено съотношение като числова стойност по показателите ще 

бъде закръглено до втори знак след десетичната запетая. 

Методика за оценка: 

На първо място ще бъде класиран участника, чиято офертата е получила най-голяма 

стойност на комплексната оценка КО. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ 

ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 100 т. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най- изгодна ще се приеме тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.  

При еднакви предложения по всички показатели се провежда публичен жребий по реда 

на ЗОП. 


