
Приложение №22 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА  

в  открита  процедура  за 

възлагане  на обществена  поръчка с предмет: 

“Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за 

служителите от Областна администрация - Благоевград” 

 

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените 

поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и 

класирани по посочените по-долу показатели и методика.  

Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗОП критериите се прилагат за оценяване на оферти, които: 

1. отговарят на предварително обявените условия в настоящата документация, и 

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 

и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, 

технически възможности и квалификация. 

 

Оценка на подадените оферти ще се извърши по критерия „икономически най-

изгодна оферта”. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се 

определи по следните показатели: 

 

Показатели за определяне на комплексна оценка: 

 

Предлагана цена– 70 %  

Срок за организиране на обучението– 30 %. 

 

Предлагана цена – максимална оценка 100 точки, формира се по следния начин: 

Ц=(Цmin/Цi)x100 

Цi е предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на съответния 

участник.  

Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на 

участника, предложил най-ниска обща цена. 

 

Срок за организиране на обучението в календарни дни – максимална оценка 100 точки. 

Представлява предложения от участника срок за организиране на обучението, включващ 

времето от получаване на заявка от възложителя за организиране на обученията, до датата на 

писмено уведомяване на възложителя за организираното обучение. Предложеният срок за 

организиране на обученията, предмет на поръчката, не трябва да надвишава 15 календарни дни 

и не може да бъде по-кратък от 3 календарни дни. 

C=(Cmin/Ci)x100 

Cmin – минимален срок в календарни дни за организиране на обучението на участника, 

предложил най-кратък срок за организиране на обучението. 

Ci – предложен срок за организиране на обучението в календарни дни в оценяваната оферта. 

 

Комплексна оценка КО=Цх70%+Сх30%. 

 

Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100  
На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. Останалите участници се 

подреждат в низходящ ред в зависимост от получения брой точки. Получената оценка за всеки 

критерий се закръгля с точност до 0.01. 

 


