
Приложение 1 

 

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

Допускане до участие 

 

Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията проверява дали 

кандидатът отговарят на изискванията за участие (дали са представени всички документи 

за допускане до участие). Кандидат, който не е приложил всички документи, не се допуска 

до участие и офертата му не се разглежда. 

 

А) Оценка на Предложението за техническо изпълнение на поръчката с 

максимален брой точки 50 

Комисията разглежда документите на всеки участник, като сравнява направените 

предложения с Техническите изисквания за изпълнение на услугата. 

Оценката на всеки от показателите от Техническите изисквания се определя с 

единодушие от членовете на комисията и се попълва в протокола за работата на комисията 

с посочени мотиви. При липса на единодушие, всеки член на комисията попълва таблица с 

индивидуални оценки. Всяка оферта получава оценка по този показател представляваща 

средно аритметичната стойност от получените индивидуални оценки.  

 

Показателите, по които се оценяват офертите, са: 

1. Цялостна концепция за осъществяване охраната на обекта – максимален 

брой точки 20 

Участник предложил детайлна Цялостна концепция за организация на охраната с 

конкретни решения по точка 1, букви “а” – “г” от Техническите изисквания, получава 20 

точки.  

Участник, който не е описал пълно организацията на охрана и не е посочил 

конкретни решения по показателите на точка 1, букви “а” – “г” от Техническите 

изисквания, получава 10 т.  

Участник, който е описал неясно, схематично и формално организацията на охрана 

и не е посочил конкретни решения по показателите на точка 1, букви “а” – “г” от 

Техническите изисквания, получава 2 точки. 

 

2. План на охраната - разработени варианти за действие на охранителя при 

различни кризисни ситуации - максимален брой точки 15 

Участник представил детайлно разработени предложения за действията на 

охранителите, посочени в точка 2, букви “а” – “е” от Техническите изисквания, получава 

15 точки.  

Участник, който не е представил пълно и ясно предложение за действията на 

охранителите, посочени в точка 2, букви “а” – “е” от Техническите изисквания, получава 8 

т. 

Участник, който е представил неясно, схематично и формално предложение за 

действията на охранителите, посочени в точка 2, букви “а” – “е” от Техническите 

изисквания, получава 2 точки. 

 



3. Система за контрол и помощ на охранителите - максимален брой точки 15 

Участник, представил надеждна Система за контрол и помощ на охранителите по 

точка 3 от Техническите показатели с подробно описание на комуникациите и дейностите 

през цялото денонощие, в почивни и празнични дни, получава 15 точки.  

Участник, който не е представил пълна и ясна информация за създадената Система 

за контрол и помощ на охранителите, получава 8 точки. 

 

Техническата оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от 

оценките по трите показателя: 

 

ТО = ЦК + ПО + СКП  (максимално 50 точки) 

 

като: 

ТО е техническа оценка; 

ЦК е Цялостна концепция за осъществяване охраната; 

ПО е План на охраната; 

СКП е Система за контрол и помощ на охранителите 

 

Б) Оценка на ценовото предложение (Финансова оценка) 

Комисията разглежда ценовото предложение на всеки участник. Констатирани 

аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: 

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата; 

- при несъответствие между сумите без и с включен данък добавена стойност, за 

правилна се приема сумата без начислен ДДС. 

 

Финансовата оценка се изчислява по следната формула: 

 

ФО = (Pmin/Pi) x 50 точки 

като: 

ФО е оценка на ценовото предложение на съответния участник; 

Pmin е най-ниската предложена цена; 

Pi е цената, предложена от участника, чието финансово предложение се оценява. 

 

 

В) Комплексна оценка 

Комплексната оценка на съответното предложение се получава от сбора на 

техническата оценка и финансовата оценка по следната формула: 

 

КО = ТО + ФО 

 

Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо 

място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Ако има участници 

получили еднакви общи оценки, по-напред се класира този, предложил по-ниска цена. В 

случай че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и по-напред се класира участникът, получил по-висока оценка по този 

показател. Когато има повече от една оферта с еднакъв краен резултат, комисията 

провежда публично тегленето на жребий за определяне на тяхното класиране. 


