
РАЗДЕЛ.IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

Настоящата методика за определяне на комплексна оценка на офертите е за обществената поръчка с 

предмет: „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, 

разположени на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”. 
Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията 

за лично състояние, на критериите за подбор или на други условия на Възложителя. Комисията предлага 

за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя. Преди да пристъпи към оценяване на техническите 

предложения за изпълнение на поръчката на участниците по посочените по-долу показатели, Комисията 

проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на обявлението, 

указанията за подготовка на офертите, техническата спецификация и настоящата методика. 

1.ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА СЕ ВЪЗЛАГА ВЪЗ ОСНОВА НА ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА.  

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на Критерия за възлагане: 

„Оптимално съотношение качество - цена” по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, което се оценява въз основа на 

цена и качествен показател, свързани с обществената поръчка. 

2.МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА  ОЦЕНКА.  

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

икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия. Класирането на допуснатите до оценка оферти се 

извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО).  

Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта, е 100 точки.  

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в 

която се съдържа по-ниска предложена цена. 

В случай, че участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

3.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА.  

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните 

два показателя: 

Показател 

(наименование) 

Максимален възможен бр. точки 

/относителна тежест в КО 

1.Технически показател – П1 100 бр. точки / 40% (0.40) 

2.Предложена цена –П2 100 бр. точки / 60% (0.60) 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник e:  

КО = 0.4 х П1 + 0.6 х П2 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая.  

3.1. „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ”, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО – П1 

Максимален брой точки по показателя 100 точки. 

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, посочен по-долу 

и чрез мотивирана експертна оценка на основание чл.70, ал.7, т.3, буква „б” от ЗОП. Предложението 

трябва задължително да e съобразено с Техническата спецификация, методиката за оценка на офертите и 

условията на процедурата. 

Анализира се и оценява разработената в техническото предложение мотивирана концепция. 

Оценката по този показател се формира по следната формула:  

П1 = К1+К2+К3+К4, 
където: 

К1- „Организация за осъществяване на охраната” – 30 т. 

В този подпоказател участникът следва да предложи цялостна организация за изпълнение на поръчката, 

включваща: 

1. Общ брой на охранителите, с които ще се осъществява охраната на „Пристанище Бургас” ЕАД; 



2. Организацията за работата на отделните охранители; 

3. Организация взаимодействие с ръководител смяна и ръководителя на охранителното звено; 

4. Организация за разпределение на отговорностите между отделните охранители, ръководител 

смяна, ръководител охранително звено; 

5. Методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услуга. 

 

№ Оценяван подпоказател Организация за осъществяване на охраната 

Брой точки Подпоказател за оценка К1 

1. 10 Участникът е представил/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1. 

2. 15 Участникът е представил/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1, т.2 и т.3  

3. 30 Участникът е представил/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5. 

 

К2- „Ръководен и изпълнителски/охранителен състав” – 20т. 

В този подпоказател участникът следва да предложи/представи: 

1. Образци (снимки) на униформено облекло на охранителите, лична идентификационна карта и 

отличителен знак. 

2. Наличие и описание на система за ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите на 

работното място; 

3. Описание на система за контрол на охранителите по време на дежурство; 

4. Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната 

компетентност на лицата (ръководния и изпълнителския/охранителния състав) и датата на 

раждане. 

5. Описание на критерии за подбор и тестове за пригодност на ръководния и охранителния състав; 

6. Описание на системата за обучение на охранителите, организация и тематика на първоначалното 

и текущо обучение на охранителите, с които участникът разполага и които ще изпълняват 

предметът на поръчката.  

№ Оценяван подпоказател Ръководен и изпълнителски /охранителен състав 

Брой точки Подпоказател за оценка К2 

1. 5 Участникът е представил/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1, т.2 и т.3. 

2. 10 Участникът е представил/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5. 

3. 20 Участникът е представил/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и 

т.6. 

 

К3- „Противодействие на вероятни заплахи и взаимодействие”– 30 т. 

В този подпоказател участникът следва да опише/предложи: 

1. Вероятните заплахи, свързани с охраната и сигурността на предмета на обществената поръчка и 

мерките, които ще предприеме за намаляване на вредните последици от тях, както и начина за 

действие на охраната при евентуалното възникване на заплахи, свързани с охраната и сигурността на 

предмета на обществената поръчка.  

2. Конкретни планове, дейности и мерки, които ще се предприемат за недопускане на възникване на 

заплахи, свързани с охраната и сигурността на предмета на обществената поръчка и за намаляване на 

вредните последици от тях.  

3. Отчете и опише вероятните заплахи, свързани с охраната и сигурността на предмета на обществената 

поръчка и мерките, които ще предприеме за намаляване на вредните последици от тях, както и 

начина за действие на охраната при евентуалното възникване на заплахи, свързани с охраната и 

сигурността на предмета на обществената поръчка. Предложи конкретни планове, дейности и мерки, 



които ще се предприемат за  недопускане на заплахи, свързани с охраната и сигурността на предмета 

на обществената поръчка и за намаляване на вредните последици от тях, оцени и предвиди действия 

на охраната, за които е доказано, че ще спомогнат за ограничаване на вредните последици. 

 

№ Оценяван подпоказател Противодействие на вероятни заплахи и 

взаимодействие 

Брой точки Подпоказател за оценка К3 

1. 10 Участникът е описал/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1. 

2. 15 Участникът е описал/предложил от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1 и т.2. 

3. 30 Участникът е описал/предложил/отчел от горепосочените 

изисквания за този подпоказател: т.1, т.2 и т.3. 

К4- „Технически средства и възможности за намаляване уязвимостта” – 20т. 

 В този подпоказател участникът следва да предложи: 

1. Средства за комуникация между самите охранители, както и между охранителите и Възложителя,  

както и технически средства за управление и комуникация, технически съоръжения за охрана, 

средства за видеонаблюдение, начини на аварийна комуникация, въоръжение и  др. по преценка на 

участника. 

2. Транспортни средства и автопатрули, средства за принуда и самозащита. 

3. Предложение за осъществяване на превантивна дейност и мерки за намаляване уязвимостта на 

Пристанището, в т.ч. и чрез внедряване на иновативни технически методи и охранителни системи 

(аналитичен софтуер, системи за периметрова охрана, средства за видео-наблюдение и др.), както и 

възможности за  интегрирането им със съществуващата система за видеонаблюдение и контрол на 

достъп в Пристанището. 

Важно! Участникът следва да предложи най-малко посочените технически средства в Техническата 

спецификация. Комисията предлага за отстраняване от участие участник, чиито предложение не 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

№ Оценяван подпоказател Ръководен и изпълнителски /охранителен състав 

Брой точки Подпоказател за оценка К4 

1. 5 Участникът е предложил от горепосочените изисквания 

за този подпоказател: т.1 

2. 10 Участникът е предложил от горепосочените изисквания 

за този подпоказател: т.1 и т.2 

3. 20 Участникът е предложил от горепосочените изисквания 

за този подпоказател: т.1, т.2 и т.3. 

3.2.ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2 

До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията 

за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на 

поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.  

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

Където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, съгласно 

Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. 

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

При открито несъответствие в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в Ценовото 

предложение на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, се взима предвид изписаното 

с думи. 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ 

Методиката е съставена при използването на критерия „Оптимално съотношение качество/цена“. 

Цената се определя по математическа формула по реда на чл.70, ал.7, б.„а“ от ЗОП. Подходът при 

оценяване на качеството е базиран на определяне по реда на чл.70, ал.7, б. „б“, чрез експертна оценка. 



Така гореизложената методика от една страна дава баланс на съотношението качество-цена за 

Възложителя, като с нея се цели да бъдат премирани чрез надграждащо оценяване предложения, които 

биха имали качествено предимство за Възложителя в дефинираните направления от гледна точка на 

техническото предложение и всичко това да е в оптимално съотношение с предлаганата цена. От друга 

страна, методиката дава пълна яснота на участниците относно това, какво следва да предложат от една 

страна, а от друга, им дава яснота относно правилата, по които ще бъдат оценявани. Ето защо методиката 

е разписана по начин, съобразен с изискванията на чл.2, ал.2  и чл.70, ал.4 и ал.7 от ЗОП и в съответствие 

с изискването на чл.33 от ППЗОП.  

Важно! Всички използвани думи или термини в настоящата методика, на които не е дадена 

дефиниция, да се разбират в смисъла, даден им от тълковния речник на думите в българския език. Ако 

въпреки направените по-горе описания, дадените дефиниции и разписаните правила за участниците 

има неясноти, същите да се тълкуват в посока смисъла на използвания показател за качество, имащ за 

цел да се приемат предложения, гарантиращи качествено изпълнение на предмета на поръчката и/или 

даващи по-високо качество от заложeното в техническата спецификация, условията на процедурата и 

нормативните изисквания. 

 

 

 

 

 

 


