
                                           

Методика за определяне на комплексна оценка на оферта 

1 
Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001-0049 – 

С01  „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА 

ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В 

ОБЩИНА ВРАЦА – ПРОЕКТ 2“ ПО ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО 

ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

 Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
  

 

 Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите. 

 

 

 За Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и 

обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни 

услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за 

спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: 

гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3“, оценката се извършва по посочените 

показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по 

следната формула: 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

КОФ = П1+П2+П3+П4+П5 

  

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

 

№ 

 

Показател 

Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                          60% 

П1 Предлаган гаранционен срок за всички видове електроуреди 15% 

П2 Предлаган гаранционен срок за всички видове корпусна 

мебел 

15% 

П3 Предлаган гаранционен срок за всички видове мека мебел 10% 

П4 Срок за изпълнение на поръчката, включително доставка и 

монтаж 

20% 

Ценови показатели                                                                                                 40% 

П5 Цена 40 % 

Общо:   100 % 

  

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 

 

П1 - Предлаган 

гаранционен срок 

за всички видове 

електроуреди 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Г1съотв  х 100х0,15 

                                                 Г1max  

Където: 

Г1съотв – предложен гаранционен срок за всички видове електроуреди 

от съответния участник в години 

Г1max  - най-дългият предложен гаранционен срок за всички видове 

електроуреди в години 

 

* Предложеният гаранционен срок за всички видове електроуреди 

следва да бъде не по-кратък от предвидените в чл. 105, ал. 2 от 
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Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

Закона за защита на потребителите, но не по-дълъг от един път и 

половина от посочените срокове, регламентирани в цитирания 

нормативен акт. 

** Участник, който посочи по-кратък гаранционен срок за всички 

видове електроуреди или по-дълъг от един път и половина от 

посочените срокове, регламентирани в цитирания нормативен акт 

ще бъде отстранен от участие. 

 

П2 - Предлаган 

гаранционен срок 

за всички видове 

корпусна мебел 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Г2съотв  х 100х0,15  

                                                 Г2max  

Където: 

Г2съотв – предложен гаранционен срок за всички видове корпусна 

мебел от съответния участник в години 

Г2max  - най-дългият предложен гаранционен срок за всички видове 

корпусна мебел от съответния участник в години 

 

* Предложеният гаранционен срок за всички видове корпусна мебел 

следва да бъде не по-кратък от предвидените в чл. 105, ал. 2 от 

Закона за защита на потребителите, но не по-дълъг от един път и 

половина от посочените срокове, регламентирани в цитирания 

нормативен акт. 

** Участник, който посочи по-кратък гаранционен срок за всички 

видове корпусна мебел или по-дълъг от един път и половина от 

посочените срокове, регламентирани в цитирания нормативен акт 

ще бъде отстранен от участие. 

 

 

П3 - Предлаган 

гаранционен срок 

за всички видове 

мека мебел 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П3=  Г3съотв  х 100х0,10 

                                                 Г3max  

Където: 

Г3съотв – предложен гаранционен срок за всички видове мека мебел 

от съответния участник в години 

Г3max  - най-дългият предложен гаранционен срок за всички видове 
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4 
Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

мека мебел от съответния участник в години 

 

* Предложеният гаранционен срок за всички видове мека мебел 

следва да бъде не по-кратък от предвидените в чл. 105, ал. 2 от 

Закона за защита на потребителите, но не по-дълъг от един път и 

половина от посочените срокове, регламентирани в цитирания 

нормативен акт. 

** Участник, който посочи по-кратък гаранционен срок за всички 

видове мека мебел или по-дълъг от един път и половина от 

посочените срокове, регламентирани в цитирания нормативен акт 

ще бъде отстранен от участие. 

 

П4 - Срок за 

изпълнение на 

поръчката, 

включително 

доставка и монтаж 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П4=  Cmin  х 100х0,20 

                                                  Cсъотв  

Където: 

Cmin  - най–краткия предложен срок за изпълнение на поръчката, 

включитело доставка и монтаж в календарни дни 

Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в 

календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на поръчката, включитело 

доставка и монтаж следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) 

календарни дни и не по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, 

считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от 

страна на Възложителя  към Изпълнителя, с конкретната заявка. 

** Участник, който посочи по-кратък от 30 (тридесет) календарни 

дни и по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни за изпълнение на 

поръчката, включитело доставка и монтаж ще бъде отстранен от 

участие. 

 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П5 – Цена 

 

Оценката се определя съгласно формула: 
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Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

 

 

 

 

 

 

Оценка на показателя П5 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 
 За Обособена позиция № 2  –  „Доставка на оборудване и обзавеждане за 

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните 

семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, 

на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно 

настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: гр. 

Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3, запазена на основание чл. 80, ал.1 от 

ППЗОП“, оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 

относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

КОФ = П1+П2 

  

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

 

№ 

 

Показател 

Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                          60% 

П1 Срок за изпълнение на поръчката, включително доставка и 

монтаж 

 60% 

Ценови показатели                                                                                                 40% 

П2 Цена 40 % 

Общо:   100 % 

  

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

Относно техническите показатели: 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 

 

П1 - Срок за Оценката се определя съгласно формула: 



                                           

Методика за определяне на комплексна оценка на оферта 

6 
Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

изпълнение на 

поръчката, 

включително 

доставка и монтаж 

 

Оценка на показателя П1=  Cmin  х 100х0,60 

                                                  Cсъотв  

Където: 

Cmin  - най–краткия предложен срок за изпълнение на поръчката, 

включитело доставка и монтаж в календарни дни 

Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в 

календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на поръчката, включитело 

доставка и монтаж следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) 

календарни дни и не по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни. 

** Участник, който посочи по-кратък от 30 (тридесет) календарни 

дни и по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни за изпълнение на 

поръчката, включитело доставка и монтаж ще бъде отстранен от 

участие. 

 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П2 – Цена 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П2 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 

За Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на специализирано 

оборудване и съоръжения за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени 

увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за 

консултативни услуги”, с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. 

„Огоста“ № 3“, оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 

относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

 

КОФ = П1+П2+П3 
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Този документ е създаден в рамките на проект  № BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и 

младежи в Община Враца – Проект 2“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

  

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

 

№ 

 

Показател 

Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                          60% 

П1 Срок за изпълнение на поръчката, включително доставка и 

монтаж 

 30% 

П2 Предлаган гаранционен срок  30% 

Ценови показатели                                                                                                 40% 

П2 Цена 40 % 

Общо:   100 % 

  

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 

 

П1 - Срок за 

изпълнение на 

поръчката, 

включително 

доставка и монтаж 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П1=  Cmin  х 100х0,30 

                                                  Cсъотв  

Където: 

Cmin  - най–краткия предложен срок за изпълнение на поръчката, 

включитело доставка и монтаж в календарни дни 

Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в 

календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на поръчката, включитело 

доставка и монтаж следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) 

календарни дни и не по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни. 

** Участник, който посочи по-кратък от 30 (тридесет) календарни 

дни и по – дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни за изпълнение на 

поръчката, включитело доставка и монтаж ще бъде отстранен от 
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участие. 

 

П2 - Предлаган 

гаранционен срок 

на доставените и 

монтирани стоки 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Г2съотв  х 100х0,30 

                                                 Г2max  

Където: 

Г2съотв – предложен гаранционен срок от съответния участник в 

години 

Г2max  - най-дългият предложен гаранционен срок от съответния 

участник в години 

 

* Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от 

предвидените в чл. 105, ал. 2 от Закона за защита на 

потребителите, но не по-дълъг от един път и половина от 

посочените срокове, регламентирани в цитирания нормативен акт. 

** Участник, който посочи по-кратък гаранционен срок или по-

дълъг от един път и половина от посочените срокове, 

регламентирани в цитирания нормативен акт ще бъде отстранен 

от участие. 

 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П3 – Цена 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 
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Крайно класиране на участниците 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 

възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като 

сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.  

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за 

всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 

оценка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


