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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Към процедура - публична показа за  определяне на изпълнител с предмет: 
Анализ на моментното състояние и проектиране на организацията на трудовата дейност 
във ФИЛ-КО ЕООД във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна 
помощ № ESF-2303-06-11017, проект „Гарантиране на здравето и безопасността при 
работа във ФИЛ-КО ЕООД ООД по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 

I. Административна проверка 
1. Комисията извършва административна проверка на подадените документи и 
съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие по настоящата 
процедура. 
2. Кандидати, чиито оферти са непълни и/или не покриват поставените минимални 
изисквания, ще бъдат отстранени и техните оферти няма да бъдат класирани. 
3. Комисията за оценка проверява ценовите оферти за аритметични грешки. В случай, че 
има аритметични грешки, всички аритметични грешки се поправят без това да е в ущърб 
на участника. При разминаване в единичните цени и общата цена, за вярна ще се счита 
единичната цена и общата цена ще бъде коригирана съгласно заложените единични цени.  
4. На оценка подлежи сумата от получената обща стойност на поръчката по начина, 
описан в Oфертата. Оферти, чиито ценови предложения надвишават максималния бюджет 
посочен в публичната покана се отхвърлят, като недопустими. 
 

II. Оценка на офертите по критерий „икономически най-изгодна оферта” 
 

За оценка на офертите ще се прилага критерий „икономически най-изгодна 
оферта”.   

 
1. Показатели и тежест в комплексната оценка 
 

Икономически най-изгодната оферта се установява като се съпоставят цена и  срок 
на изпълнение. Оценителната комисия или членовете й нямат право при никакви 
обстоятелства да подменят скалата за оценяване. В следващата таблица са показани 
съответните показатели с относителните им тежести: 
 

Показател - П 
(наименование) 

Относителна 
тежест 

Максимален брой 
точки 

1 2 3 

 Предложена цена – П1 35% (0,35) 35 
 Срок на изпълнение – П2  65% (0,65) 65 

` 
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2. Указания за определяне на оценката по всеки показател  

Показател 1 (П1) - “Предложена цена” с относително тегло в комплексната 
оценка 35% и максимален брой 35 точки.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 
 

П1= (Цmin/ Цn)x35 
Където: 

 „Цmin” е стойност на офертата на участника предложил най-ниска обща стойност; 
 „Цn ”е стойност на офертата на n-я участник. 
 
             

Показател 2 (П2) - „Срок на изпълнение” с относително тегло в комплексната 
оценка 65% и максимален брой 65 точки. 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за 
изпълнение на  услугата. Точките на останалите участници се определят в съотношение 
към най-краткия срок за изпълнение на услугата по формулата: 
 

П2= (СДmin/ СДn)x65 
 
Където: 

 „СДmin” е най-краткият срок за изпълнение на услугата; 
 „СДn” е срокът за изпълнение на услугата, предложен от n-я участник; 

 
Срокът се оферира в календарни дни и в цели числа. 
 

 
Комплексната оценка (КО) се изчислява като сума от индивидуалните оценки по 
предварително определените показатели, както следва: 
КО = П1 + П2  

При изчисляване на показателите, стойността им се закръглява до втория знак след 
десетичната запетая. 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.  
 


