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ГЛАВА ТРЕТА 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

 

„Доставка и интегриране на географска информационна система за транспортна 

безопасност и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове“ 

 

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“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Методика за определяне на комплексната оценка: 

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са 

както следва: 

№ по 

ред 

Показатели за определяне на 

комплексната оценка 

Тежест на показателите в 

оценката в % 

1 Показател П1 „Техническа оценка“ 60%  

2 Показател П2 „Предлагана цена“ 40%  

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

Показател П1 „Техническа оценка“. Оценката по показателя се формира на база 

предложенията на участниците, съгласно приложената Таблица за Техническа оценка.  

Техническите критерии се оценяват с точки според степента на покриването им. За 

всеки технически критерий са посочени степените за оценка и броят точки, които могат да 

се присъдят. 

 

Оценката по показател П1 „Техническа оценка“ ще се изчислява по формулата: 

                                  Сто n     

                   П1      =   ------------------- х   60 ,  където: 

            Cто max  

 

● „Сто max“  - максималният брой точки (сбор от максималния брой точки) на 

техническите критерии; 

● „60“ -  максимален брой точки за показателя П1; 

● „Cто n“- сбор от точките на участника при оценката на техническите критерии; 

 

Cто n = К1 + К2 + К3 + К4, където Кn са техническите критерии от таблицата 

за техническа оценка на показател П1; 

 

● „П1“ – точките, които получава участника по оценявания критерий; 

Резултатът се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
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Показател П2 „Предлагана цена“  

Оценката по Показател П2 „Предлагана цена“ ще се изчислява на база предложената от 

участниците обща цена за изпълнение без ДДС, по формулата: 

 

                                  Сц min      

                   П2      =   ------------------- х   40,  където: 

             Cц n  

 

● „Сц min“ - най-ниската предложена обща цена за цялостно изпълнение на предмета 

на поръчката, от всички предложени стойности за изпълнение на допуснатите до 

участие оферти; 

● „40“ -  максимален брой точки за показател П2; 

● „C ц n“- предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката;  

● „П2“ – точките, които получава участника по оценявания критерий; 

 

 

Комплексна оценка (КО) 

 

Комплексната оценка на всеки участник се получава по следната формула: 

КО = (П1+ П2) 

 

Участникът, получил най-висока крайна оценка (КО), ще бъде класиран на първо 

място. 
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Таблица за Техническа оценка на Показател П1: 

Поз.  Критерии  
Точки за 

критерия  

Максимален 

брой точки 

за критерия  

Техническа оценка 60 

К1  

Предложение за архитектура на системата - участникът е представил предложение за архитектура 

на системата, което включва: описание на архитектурата; описание на стандарти и интерфейси; 

описание на технологични възможности за бъдещо разширение и надграждане; обосновка за 

избраната архитектура и как чрез нея се постигат проектните цели. 

  20 

1  

Участникът в предложението за изпълнение е описал и обосновал в пълнота и детайлност: 

архитектурата на системата; как целите на проекта се покриват с предложената архитектура; 

използването на стандарти и интерфейси и как технологично системата е предвидена за бъдещо 

разширение и надграждане релевантно за ИА „Морска администрация“. 

За целите на оценките в идентификатора „Обосноваване в пълнота и детайлност“ означава 

обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при изпълнението на 

поръчката. 

20   

2  

Участникът в предложението за изпълнение е описал в пълнота и детайлност архитектурата на 

системата и как целите на проекта се покриват с предложената архитектура, но не е обосновал в 

пълнота и детайлност използването на стандарти и интерфейси и как технологично системата е 

предвидена за бъдещо разширение и надграждане. 

За целите на оценките в идентификатора „Обосноваване в пълнота и детайлност“ означава 

обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при изпълнението на 

поръчката. 

10   

3 

Участникът в предложението за изпълнение е описал в пълнота и детайлност архитектурата на 

системата, но не е обосновал как чрез нея се постигат проектните цели, не е описал използването на 

стандарти и интерфейси и как технологично системата е предвидена за бъдещо разширение и 

надграждане. 

За целите на оценките в идентификатора „Обосноваване в пълнота и детайлност“ означава 

5  



 

2 
 

обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при изпълнението на 

поръчката. 

4 

Участникът в предложението за изпълнение е описал без да навлиза в пълнота и детайлност 

архитектурата на системата, не е обосновал как чрез нея се постигат проектните цели, не е описал 

използването на стандарти и интерфейси и как технологично системата е предвидена за бъдещо 

разширение и надграждане. 

За целите на оценките в идентификатора „Обосноваване в пълнота и детайлност“ означава 

обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при изпълнението на 

поръчката. 

1   

К2 

Предложение за подход за реализиране на функционалните изисквания към системата - 

участникът е представил предложение за подход за реализиране на функционалните изисквания към 

системата, което включва описание на предложената функционалност; средствата, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на изискванията към системата и връзките между тях; аргументация за 

начина на реализация на отделните изисквания, избора на предлаганите продукти и осигуряването 

на платформен интегритет; представени са предложения за допълнителни функционалности, които 

да са относими към целите на проекта. 
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1  

Участникът в предложението за изпълнение е описал и обосновал в пълнота и детайлност 

предложената функционалност. Предложеното описание на реализацията на изискванията 

илюстрира средствата, които ще бъдат използвани и връзките между тях за изпълнение на тези 

изисквания. Начинът на реализация е представен аргументирано по отношение на отделните 

изисквания, избора на предлаганите продукти и осигуряването на платформен интегритет. 

Предложени са допълнителни функционалности, относими към целите на проекта. 

За целите на оценките в идентификатора “Аргументирано представяне“ означава 

предоставянето на информация, подкрепена с доказателства, които да представят 

приложимостта и полезността на предложеното решение, а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

20   

 2 
Участникът в предложението за изпълнение е описал в пълнота и детайлност предложената 

функционалност. Предложеното описание на реализацията на изискванията илюстрира средствата, 
10   
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които ще бъдат използвани и връзките между тях за изпълнение на тези изисквания. Начинът на 

реализация е представен аргументирано по отношение на отделните изисквания, но не и по 

отношение на избора на предлаганите продукти и/или осигуряването на платформен интегритет 

и/или не са  предложени допълнителни функционалности, относими към целите на проекта. 

За целите на оценките в идентификатора “Аргументирано представяне“ означава 

предоставянето на информация, подкрепена с доказателства, които да представят 

приложимостта и полезността на предложеното решение, а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

 3 

Участникът в предложението за изпълнение е описал в пълнота предложената функционалност, но 

не е описал средствата, които ще бъдат използвани, за да бъдат изпълнени изискванията към 

системата и връзките между тях. Участникът не е аргументирал начина на реализация на отделните 

изисквания, избора на предлаганите продукти и осигуряването на платформен интегритет и не са  

предложени допълнителни функционалности. 

За целите на оценките в идентификатора “Аргументирано представяне“ означава 

предоставянето на информация, подкрепена с доказателства, които да представят 

приложимостта и полезността на предложеното решение, а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

5   

4 

Участникът в предложението за изпълнение е описал предложената функционалност, но не е 

описал средствата, които ще бъдат използвани, за да бъдат изпълнени изискванията към системата и 

връзките между тях. Участникът не е аргументирал начина на реализация на отделните изисквания, 

избора на предлаганите продукти и осигуряването на платформен интегритет и не са  предложени 

допълнителни функционалности. 

За целите на оценките в идентификатора “Аргументирано представяне“ означава 

предоставянето на информация, подкрепена с доказателства, които да представят 

приложимостта и полезността на предложеното решение, а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

1  
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К3 

Предложение за подход за управление на проекта - в предложението си за изпълнение 

участникът е описал методология за управление на проектните дейности, с какво предложената от 

него проектна методология ще допринесе за качественото постигане на очакваните резултати. 

Участникът е описал подхода си за изпълнение, който ще бъде приложен при изпълнение на 

проектните дейности. Участникът е направил описание на начина за осигуряване на 

качеството.Участникът е представил анализ и методология за управление на риска. Участникът е 

направил анализ на релевантните рискове за проекта и е включил адекватни начини за 

управлението им. Анализът е направен според предложената от него методология за управление на 

рисковете. 
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 1 

Участникът в предложението си за изпълнение е описал и обосновал методология за управление 

на проектните дейности и с какво предложената от него проектна методология ще допринесе за 

качественото постигане на очакваните резултати.  Представена е методология за управление на 

риска и е направен детайлен анализ на идентифицираните релевантни за проекта рискове и 

стратегии за тяхното мониториране и управление. Анализът е направен според предложената от 

него методология за управление на рисковете. Участникът в предложението си за изпълнение е 

описал и обосновал детайлно последователност от действия/стъпки, които ще бъдат извършени при 

изпълнение на проектните дейности, обект на поръчката. Участникът е описал и обосновал в 

пълнота и детайлност начина за осигуряване на качеството.  

За целите на оценката в идентификатора „детайлно“   дефинирани елементи, които могат да 

бъдат самостоятелно обособени и ясно дефинирани, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати (функционалност, доставка, интеграция и т.н.), а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

10   

2  

Участникът в предложението си за изпълнение е описал методология за управление на проектните 

дейности и са представени анализ и методология за управление на риска, като участникът е 

направил анализ на релевантните рискове за проекта и анализът съответства на предложената от 

него методология за управление на рисковете, но не е включил адекватни начини за управлението 

им. Участникът в предложението си за изпълнение е описал детайлно последователност от 

действия/стъпки, които ще бъдат извършени при изпълнение на проектните дейности, обект на 

5   
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поръчката. Участникът е описал начина за осигуряване на качеството.  

За целите на оценката в идентификатора „детайлно“   дефинирани елементи, които могат да 

бъдат самостоятелно обособени и ясно дефинирани, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати (функционалност, доставка, интеграция и т.н.), а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

3 

Участникът в предложението си за изпълнение е описал методология за управление на проектните 

дейности и са представени анализ и методология за управление на риска, но участникът е направил 

анализ на релевантните за проекта рискове, който не съответства на предложената от него 

методология за управление на рисковете. Участникът в предложението си за изпълнение е описал 

детайлно последователност от действия/стъпки, които ще бъдат извършени при изпълнение на 

проектните дейности, обект на поръчката, но не описал начина за осигуряване на качеството. 

За целите на оценката в идентификатора „детайлно“   дефинирани елементи, които могат да 

бъдат самостоятелно обособени и ясно дефинирани, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати (функционалност, доставка, интеграция и т.н.), а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 

3  

4 

Участникът в предложението си за изпълнение е описал методология за управление на проектните 

дейности и са представени анализ и методология за управление на риска, но участникът не е 

направил анализ на релевантните за проекта рискове и/или анализът не съответства на 

предложената от него методология за управление на рисковете. Участникът в предложението си за 

изпълнение е предоставил описание на изпълнението на дейностите,  обект на поръчката, като е 

преповторил изискванията на възложителя от Техническото задание и не е описал начина за 

осигуряване на качеството. 

За целите на оценката в идентификатора „детайлно“   дефинирани елементи, които могат да 

бъдат самостоятелно обособени и ясно дефинирани, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати (функционалност, доставка, интеграция и т.н.), а „обосноваване в пълнота и 

детайлност“ - обяснение на приложимостта и полезността на предложеното решение при 

изпълнението на поръчката. 
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К4 

План за гаранционна поддръжка - В предложения план за гаранционна поддръжка участникът е 

описал начина на организация, действия и процедури, които ще бъдат извършени при 

осъществяване на гаранционната поддръжка, така че да се гарантират изискваните параметри и 

качество на услугата.  

 10 

1  

Участникът в предложения от него план за гаранционна поддръжка е описал и обосновал начин на 

организация, действия и процедури, които ще бъдат извършени при осъществяване на 

гаранционната поддръжка, така че да се гарантират изискваните параметри и качество на услугата.  

За целите на оценката в идентификатора, „обосновал“ означава  обяснение на приложимостта и 

полезността на предложеното решение при изпълнението на поръчката. 

10  

2 

Участникът в предложения от него план за гаранционна поддръжка е описал начин на 

организация, действия и процедури, които ще бъдат извършени при осъществяване на 

гаранционната поддръжка, така че да се гарантират изискваните параметри и качество на услугата.  

За целите на оценката в идентификатора, „обосновал“ означава  обяснение на приложимостта и 

полезността на предложеното решение при изпълнението на поръчката. 

5  

3  

Участникът в предложението си е преповторил  изискванията на възложителя без да е предложил 

и обосновал организация, действия и процедури. 

За целите на оценката в идентификатора, „обосновал“ означава  обяснение на приложимостта и 

полезността на предложеното решение при изпълнението на поръчката. 

1   



 
 

 

Необичайно благоприятни оферти 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване, която трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, 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. 

Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложените в нея 

цена е 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 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.  

Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложената в нея цена 

е 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. 

Указания за избор на изпълнител: 

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената 

поръчка. 

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. При условие, че цените 

са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по горния ред. 


