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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

При избор на изпълнител в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл.10, ал.1 от ПМС № 160/ 01.07.2016 г. и открита със Заповед  № 

П-04/06.12.2019 г. , утвърдена от изпълнителния директор на Фондация „Виа 

Понтика”, ЕИК176942493, с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ И МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО 

НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА ЗОНА (БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО 

КРАЙБРЕЖИЕ)“ с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 “Идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

твърди морски отпадъци в целевата територия” 

Обособена позиция 2 „Модел на водни потоци и разпределение на твърдите 

отпадъци в целевата територия“ 

Основна цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде 

избрана икономически най-изгодната оферта - да бъде избран участник, чиято оферта 

отговаря в най-голяма степен на условията на настоящата документация. 

Настоящата методика се прилага при оценката на постъпилите предложения и по 

двете обособени позиции и съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за 

относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за 

определяне на икономически най-изгодната оферта.  

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал 

от разбирането, че при публични покани с подобен характер, организацията на 

ръководния и експертен екип, предложен от участника, е неразривно свързана с 

предмета на поръчката, и по-специално с качеството на изпълнението на поръчката. В 

такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията, 

компетентността, качеството и ефективността като цяло на работния екип и 

икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на 

офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и 
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цена е удачно да се вземат предвид организацията на ръководния екип и трудовия 

ресурс. 

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на 

изискванията на възложителя. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за 

всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в 

Методиката за оценка показатели. 

Преди разглеждането по същество Комисията извършва първоначален преглед на 

представените технически оферти с оглед съответствието им с изискванията, 

посочени в техническата спецификация в документацията за участие. При 

установяване на несъответствия с изискванията, посочени в техническата 

спецификация в документацията за участие, Комисията предлага за отстраняване 

такъв участник с мотивирано предложение. До оценка се допускат офертите на 

всички участници, които отговарят на изискванията, посочени в техническата 

спецификация в документацията за участие. 

Настоящата методика се прилага при оценката на постъпилите предложения и по 

двете обособени позиции и съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за 

относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за 

определяне на икономически най-изгодната оферта.  

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена в основа на критерия за оптимално съотношение 

качество/цена, определен съобразно следните показатели: 

Показател Максимален брой 
точки 

Относителна 
тежест 

„Качество на организацията на персонала, на 
който е възложено изпълнението на 
поръчката” – П1 

100 60 % 

Ценово предложение – П2 100 40 % 
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ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 „Качество на организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката“ 

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и 

ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на 

работите, предмет на публичната покана. Оценката обхваща: организацията на 

експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и 

отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в 

случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); 

предложеният начин за извършване на дейностите, предложените комуникационни и 

отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за 

изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности. 

Изисквания: 

 Основен критерий при оценяването на офертите е наличността, валидността и 

пълнотата на представените от участника документи и материали. Само 

участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените общи и 

квалификационни изисквания на Възложителя, се допускат до по-нататъшна 

оценка.  

 Само участници, чиито оферти отговарят на утвърдената от Възложителя 

“Техническа спецификация” за изпълнение на поръчката или предлагат услуги 

с по-добри показатели, се допускат до по-нататъшна оценка.  

 

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поканата, посочени в 

обявлението и/или документацията за участие, в т.ч. изискванията на 

Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; 

действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета 

на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, 

посочени в поканата и/или документацията за участие; 
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- Липсва компонент/и в предложението за изпълнение на поръчката, така че да 

не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, 

подлежащи на оценка; 

Максималната стойност на П1 е 100 точки.  

Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу по показател П1, се определя за 

всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по 

следната методика:  

 

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката, осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

участникът е представил описание на всички дейности, 

съставляващи изпълнението на услугите (събиране, обработка и 

анализ на данни за идентифициране на горещи точки и моделиране 

на водните потоци и разпределение на твърдите отпадъци в целевата 

територия), декомпозирано на отделни задачи, с приложено 

описание на всяка от тях, включително организация и  методи  на 

изпълнение на дейностите,  предмет на обществената поръчка. 

Посочени са конкретните методи за изпълнение, резултати и 

продукти от изпълнението на всяка отделна дейност, както и 

последователността и взаимовръзката при изпълнението. Посочени 

са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите. 

 

20 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

40 



 

Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – 

RedMarLitter, референтен номер: 552, Договор № 91173/08.08.2018, по приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и 

съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци” на СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски 

инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020”. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския 

съюз. Съдържанието на този документ е отговорност само на Фондация "Виа Понтика" и не отразява позицията на Европейския 

съюз. 

 
 

5
 

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

спецификации, а именно:  

участникът е представил описание на всички дейности, 

съставляващи изпълнението на услугите (събиране, обработка и 

анализ на данни за идентифициране на горещи точки и моделиране 

на водните потоци и разпределение на твърдите отпадъци в целевата 

територия), декомпозирано на отделни задачи, с приложено 

описание на всяка от тях, включително организация и  методи  на 

изпълнение на дейностите,  предмет на обществената поръчка. 

Посочени са конкретните методи за изпълнение, резултати и 

продукти от изпълнението на всяка отделна дейност, както и 

последователността и взаимовръзката при изпълнението. Посочени 

са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, 

при която е налично едно от следните обстоятелства: 

1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати). Разпределението на експертите е обвързано с 

посоченото в останалите части на предложението за изпълнение на 

поръчката. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на качество при 

изпълнението на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване за спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на качество при изпълнение на поръчката. 
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Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на навременно 

изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на навременно изпълнение на поръчката.  

4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи 

отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни 

мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица 

посредством представяне на комуникационни връзки и 

съгласувателни процедури. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

участникът е представил описание на всички дейности, 

съставляващи изпълнението на услугите (събиране, обработка и 

анализ на данни за идентифициране на горещи точки и моделиране 

на водните потоци и разпределение на твърдите отпадъци в целевата 

територия), декомпозирано на отделни задачи, с приложено 

описание на всяка от тях, включително организация и  методи  на 

изпълнение на дейностите,  предмет на обществената поръчка. 

Посочени са конкретните методи за изпълнение, резултати и 

продукти от изпълнението на всяка отделна дейност, както и 

последователността и взаимовръзката при изпълнението. Посочени 

са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, 

при която са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой 

60 
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Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати). Разпределението на експертите е обвързано с 

посоченото в останалите части на предложението за изпълнение на 

поръчката. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на качество при 

изпълнението на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване за спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на качество при изпълнение на поръчката. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на навременно 

изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на навременно изпълнение на поръчката.  

4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи 

отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни 

мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица 

посредством представяне на комуникационни връзки и 

съгласувателни процедури. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

участникът е представил описание на всички дейности, 

80 
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Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

съставляващи изпълнението на услугите (събиране, обработка и 

анализ на данни), декомпозирано на отделни задачи, с приложено 

описание на всяка от тях, включително организация и  методи  на 

изпълнение на дейностите,  предмет на обществената поръчка. 

Посочени са конкретните методи за изпълнение, резултати и 

продукти от изпълнението на всяка отделна дейност, както и 

последователността и взаимовръзката при изпълнението. Посочени 

са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, 

при която са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати). Разпределението на експертите е обвързано с 

посоченото в останалите части на предложението за изпълнение на 

поръчката. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на качество при 

изпълнението на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване за спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на качество при изпълнение на поръчката. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на навременно 

изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията и механизмите за 
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Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

осигуряване на навременно изпълнение на поръчката.  

4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи 

отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни 

мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица 

посредством представяне на комуникационни връзки и 

съгласувателни процедури. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно:  

участникът е представил описание на всички дейности, 

съставляващи изпълнението на услугите (събиране, обработка и 

анализ на данни), декомпозирано на отделни задачи, с приложено 

описание на всяка от тях, включително организация и  методи  на 

изпълнение на дейностите,  предмет на обществената поръчка. 

Посочени са конкретните методи за изпълнение, резултати и 

продукти от изпълнението на всяка отделна дейност, както и 

последователността и взаимовръзката при изпълнението. Посочени 

са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, 

при която са налични четири от следните обстоятелства: 

1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой 

какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана 

на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати). Разпределението на експертите е обвързано с 

посоченото в останалите части на предложението за изпълнение на 

100 
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Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който 

е възложено изпълнението на поръчката” 
Брой точки 

поръчката. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на качество при 

изпълнението на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване за спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на качество при изпълнение на поръчката. 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти, включително механизми за осигуряване на навременно 

изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за контрол върху 

изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията и механизмите за 

осигуряване на навременно изпълнение на поръчката.  

4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи 

отношение към изпълнението на поръчката, както и организационни 

мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица 

посредством представяне на комуникационни връзки и 

съгласувателни процедури. 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва, 

съгласно следната формула: 

ЦПmin 

П2N = –––––––––––– х 100, 

ЦПN 

където: 
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П2N е оценка на ценовото предложение на участника N; 

ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение (в 

лева, без ДДС); 

ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност на П2N е 100 точки и се дава на участника, предложил 

най-ниска цена. 

N.B.! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи 

проверка за аритметични грешки, тъй като за сключване на договор ще се приема 

предложената цена в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да 

бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

КОN = П1N х 0,60 + П2N х 0,40 

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, 

а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната 

запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един 

от показателите.  

Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за 

комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е 

приложение към протокола.  

Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.  

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока 

комплексна оценка.  
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Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържа по-ниска предложена цена. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците са предложили еднаква цена. 
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