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Публична покана по чл. 51 отЗУСЕСИФ 
Методика заоценка 

 
МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

за избор на изпълнител на поръчка с предмет: 
 

„Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № 
В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 

 
Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят 

получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 
ценовите предложения. Представител на участника се допуска след удостоверяване на неговата 
самоличност, а в случай на упълномощаване и представяне на изрично пълномощно с подпис и 
печат, без нотариална заверка на подписа. С извършването на изброените действия приключва 
публичната част от заседанието на комисията.  

 
В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически 
най-изгодната оферта. В процедура за избор на изпълнител с предмет „Организиране на 
събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 
2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 в обявлението възложителят е посочил 
критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“ 

В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са конкретизирани и 
точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в 
комплексната оценка, както следва: 

 
 

Показател - П 
(наименование) 

 
Относително 

тегло 

Максимално 
възможен 

брой точки 

Символно 
обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 
1.Предложена цена – П 1 60 % (0,60) 100 Т ц 

2.Експертен състав – П 2 30 % (0,30) 100 Т е.с 
3.Концепция за изпълнение – П 3 10 % (0,10) 100 Т к.и. 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 
посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 
100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички 
показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена 
оферта в конкретен показател. 
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Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 
тегло в комплексната оценка – 0,60 (60% от общата оценка). 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 

С min 
Т ц  = 100   х ------------------ ,където: 

C n 
 „100” е максималните точки по показателя; 
 „Cmin” е най-ниската предложена цена; 
 „Cn ”е цената на n-яучастник. 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

П 1 = Т ц х 0,60, където„0,60” е относителното тегло на показателя. 
 

Показател 2 – “Експертен състав”, с максимален брой точки – 100 и относително 
тегло - 0,30 (30% от общата оценка).. 
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри 
условия по отношение на експертен състав от ръководител, организатори и презентатори 
на щандове в туристически изложения, лектори и фасилитатори в семинари  и 
информационни кампании. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като 
сума от точките посочени в таблица № 2. 

 
Таблица № 2 за показател П 2 

 
Експертна 

позиция 
Параметри Точки 

1 2 3 
Участника разполага с експерт „Ръководител на екипа” 
притежаващ опит от 2(две) години и повече ръководна 
дейност и 2 (две и повече) години дейности/услуги по 
развитие на туристически продукт, владее английски и 
езика на държавата в която се провежда международното 
изложение и има опит по програма ИНТЕРРЕГ; 

60 точки 
(цифров израз) 

Представеното от участника 
Техническо предложение 
отговаря на изискванията 
на Възложителя, посочени в 
Техническата 
спецификация и ги 
надгражда, когато 
участника разполага с 
експерт 
„Ръководител на 
екипа“за изпълнение на 
поръчката, както 
следва: 

Участника разполага с експерт „Ръководител на екипа” 
притежаващ опит от 1(една)година и повече ръководна 
дейност и 1 (една и повече)години дейности/услуги по 
развитие на туристически продукти, владее английски и 
езика на държавата в която се провежда международното 
изложение; 

30 точки 
(цифров израз) 
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Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация и 
без да го надгражда като участника разполага с експерт 
„Ръководител на екипа” притежаващ опит от 1(една) 
година ръководна дейност и 1 (една) година 
дейност/услуга по развитие на туристически продукти 
владее английски език; 

20 точки 
(цифров израз) 

Участника разполага с двама Експерти притежаващи опит 
от 2 (две)години и повече дейности/услуги по 
организиране на участие в международни туристически 
панаири и изложения, представяне на информация на 
международни туристически изложения, владеят 
английски и езика на държавата в която се провежда 
международното изложение и имат опит по програма 
ИНТЕРРЕГ; 
Участника разполага с двама Експерти притежаващи опит 
от 2 (две)години и повече дейности/услуги по 
организиране на семинари и информационни събития 

40 точки 
(цифров израз) 

Участника разполага с един Експерт притежаващ опит от 1 
(една) година и повече дейности/услуги по организиране на 
участие в международни туристически панаири и 
изложения и представяне на информация на международни 
туристически изложения и владеят английски език и езика 
на държавата в която се провежда международното 
изложение. 
Участника разполага с двама Експерти притежаващи опит 
от 2 (две) години за дейности/услуги по организиране на 
семинари и информационни събития 

20 точки 
(цифров израз) 

Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация и 
без да го надгражда като участника разполага с един 
експерт притежаващи опит от 1 (една) година 
дейност/услуга по  организиране на участие в 
международни туристически панаири и изложения и 
представяне на информация на международни 
туристически изложения и владеят английски език и езика 
на държавата в която се провежда международното 
изложение 
Участника разполага с двама Експерти притежаващи опит 
от 1 (една) години и повече дейности/услуги по 
организиране на семинари и информационни събития 

10 точки 
(цифров израз) 

 
 

2. Представеното от 
участника Техническо 
предложение отговаря на 
изискванията на 
Възложителя, посочени в 
Техническата 
спецификация и ги 
надгражда, когато 
участника разполага с 
експерти за изпълнение на 
поръчката, както следва: 

  

 
Максимално възможни точки по показател 
„Експертен състав” – Т е.с. 

100 точки 

В колона № 2 са посочени условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя на 
точките за всяко условие. Сумата от точките за най- оптималните параметри, посочени в колона 
3, трябва да е равна на 100 точки - колона3. 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П 2 = Т е.с. х 0,30 , където „0,30” е относителното тегло на показателя. 
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Показател 3 – “Концепция за изпълнение на поръчката”, с максимален брой точки – 
100 и относително тегло - 0,10 (10% от общата оценка).. 
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри 
условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се 
изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 3. 

 
Таблица № 3 за показател П 3 

 
Параметри Точки 

1 2 
Предложената от участника Концепция за изпълнение съдържа следните елементи и те са 
детайлно разписани с логическа обвързаност между тях: 

 Описание на дейностите и последователност на изпълнение със съответната 
организация на работния процес; 

 Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа; 
 Предвидени мерки за контрол и съгласуване на действията между  всички 

лица, осигуряващи изпълнението на поръчката. 
 Посочени начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 

процеса на изпълнение на поръчката 
 

100 точки 
(цифровизраз) 

Предложената от участника Концепция за изпълнение не съдържа някой от следните 
елементи: 

 Описание на дейностите и последователност на изпълнение със съответната 
организация на работния процес; 

 Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа; 
 Предвидени мерки за контрол и съгласуване на действията между всички 

лица, осигуряващи изпълнението на поръчката. 
 Посочени начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 

процеса на изпълнение на поръчката 

50 точки 
(цифров израз) 

Предложената от участника Концепция за изпълнение не съдържа два и повече от 
следните елементи: 

 Описание на дейностите и последователност на изпълнение със съответната 
организация на работния процес; 

 Разпределение на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа; 
 Предвидени мерки за контрол и съгласуване на действията между всички 

лица, осигуряващи изпълнението на поръчката. 
 Посочени начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 

процеса на изпълнение на поръчката 

10 точки 
(цифров израз) 

Максимално възможни точки по показател 
„Условия на гаранционен сервиз” – Т к.и. 

100 точки 

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно 
определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за най- оптималните параметри, 
посочени в колона 2, трябва да е равна на 100 точки - колона2. 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П 3 = Т к.и. х 0,10 , където „0,10” е относителното тегло в комплексната оценка 



5 

Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 
501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 
страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може 
дасесчита,чеотразяваофициалнотостановищенаЕвропейския съюз,научастващитедържави,наУправляващия органина Съвместния секретариат http://www.greece-
bulgaria.eu/ 

 
 
 
 
 
ECOWORLD RHODOPES ASSOCIATION                                                              Project acronym: 
4 Kolyo Fitheto Str. 4700 Smolyan BG                                                         “Access2Heritage”                                                                    
E-mail:ecoworldrhodopes@abv.bgtel:+359889532745  

 
 
 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата по трите показателя, изчислени по формулата: 

КО = П 1 + П 2 + П 3 
 

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а 
десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. 
 

Ако не са налице основания за отстраняване на участниците, Комисията ги класира по 
степента на съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя условия и 
съгласно критерият за оценка „Оптимално съотношение качество-цена“.  

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ 
ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

Възложителят сключва договор с участника класиран на първо място, съгласно предложените 
от него условия и стойности. 

Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията 
посочени по-горе с участника, класиран на второ място, когато участникът, който е имал право да 
сключи договора откаже да сключи договор. 

Договорът за възлагане на обществена поръчка не може да бъде изменян, освен в случаите 
изрично посочени в документацията, в ЗУСЕСИФ и ПМС 160 и при удължаване на срока на 
изпълнение на проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage”.  

Оферти с предложена цена над 51340.54 лева (петдесет и една хиляди триста и четиридесет 
лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС /61608.65  (шестдесет и една хиляди шестотин и осем 
лева и шестдесет и пет стотинки с без ДДС/ няма да се разглеждат от комисията и няма да 
участват в класирането. 

Комисията отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
участник, когато: 

а)  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 
192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 
Наказателния кодекс; 

б) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 
държава членка или трета страна; 

в)  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

г)  е установено, че: 
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
-не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 
501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 
страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може 
дасесчита,чеотразяваофициалнотостановищенаЕвропейския съюз,научастващитедържави,наУправляващия органина Съвместния секретариат http://www.greece-
bulgaria.eu/ 
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д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

е) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно §1, т.21 от 
ДР на ЗОП „Конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители или 
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да 
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

Основания за отстраняване от участие са и следните:  
- Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от 

Възложителя.  
- В случай, че не е представен някой от изискуемите документи или е представен, но не във 

вида изискан от възложителя.  


