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Приложение 6 

Критерий за възлагане 

При настоящата публична покана ще бъде приложен критерий за 
възлагане „оптимално съотношение „качество/цена”. Офертите се класират по 
низходящ ред на получената оценка, изчислена на база на определените 
показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

 

1. Комплексна оценка на офертите 

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

- Показател „Техническо предложение” (ТП) с максимален брой точки 
100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60). 

- Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и 
относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40). 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се определя по следната 
формула:  

КО = ТП х 0,60 + ЦП х 0,40, където: 

 КО е комплексната оценка на офертата на участника; 

 ТП е оценката по показател „Техническо предложение” на участника; 

 ЦП е оценката по показател „Ценово предложение” на участника; 

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.  

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо 
място. 

В случай, че двама или повече участници получат равни комплексни 
оценки, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-ниска 
предложена цена. Ако участниците не могат да бъдат класирани по този ред, 
оценителите провеждат публично жребий за класиране на офертите с равни 
комплексни оценки. 

 

2. Показатели за оценка 

Показателят „Техническо предложение” (ТП) представлява оценка на 
техническото предложение на участника за изпълнение на услугата в 
съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 
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спецификация, средствата за постигане на заложените цели и очакваните 
резултати. Конкретният брой точки по този показател се определя за всяка 
оферта на базата на експертна оценка, извършвана от оценителите по 
следните подпоказатели:  

 П1 - Описание на методологията /инструменти, методи и подходи/ за 
извършване на изследването за идентифициране на нуждите и 
потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи –0,60 
тежест; 

 П2 – Обхват и съответствие на резултатите, които ще бъдат 
представени при изпълнение на заданието, така че да бъдат постигнати 
целите в техническата спецификация - 0,40 тежест; 

Точките на участниците по Показателя „Техническо предложение” (ТП) 
се формират по следната формула:  

ТП= (П1 х 0,60) + (П2 х 0,40)  където: 

  П1 и П2– оценката в точки по отделните подпоказатели; 

 0,60 и 0,40– тежест на оценката по отделните подпоказатели в оценката на 
техническото предложение. 

Скалата за оценка по подпоказателите П1 и П2 е четиристепенна, в 
съответствие с критериите за качество на офертата, посочени в таблицата по-
долу: 

П1 – Описание на методологията /инструменти, методи 
и подходи/ за извършване на изследването за 
идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на 
труда сред специфични целеви групи 

до 
100 точки 

Представеното от Участника описание на методологията за 
изпълнение на услугата надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация с 
представянето на три от обстоятелствата, описани в буква „А“ от 
методиката за оценка. 

 
100 

Представеното от Участника описание на методологията за 
изпълнение на услугата надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация с 
представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „А“ от 
методиката за оценка. 

 
80 

Представеното от Участника описание на методологията за 
изпълнение на услугата надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация с 
представянето на едно от обстоятелствата, описани в буква „А“ 
от методиката за оценка. 

 
60 

Представеното от Участника описание на методологията за 
изпълнение на услугата отговаря на минималните изисквания на 

 
40 
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Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

П2 – Обхват и съответствие на резултатите, които ще 
бъдат представени при изпълнение на заданието, така че да 
бъдат постигнати целите в техническата спецификация 

до 
100 точки 

Представената от Участника обхват и съответствие на 
резултатите, които ще бъдат представени при изпълнение на 
заданието надгражда минималните изисквания на Възложителя, 
посочени в техническата спецификация с представянето на три 
от обстоятелствата, описани в буква „Б“ от методиката за 
оценка.  

 
100 

Представената от Участника обхват и съответствие на 
резултатите, които ще бъдат представени при изпълнение на 
заданието   надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация с 
представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „Б“ от 
методиката за оценка. 

 
80 

Представената от Участника обхват и съответствие на 
резултатите, които ще бъдат представени при изпълнение на 
заданието надгражда минималните изисквания на Възложителя, 
посочени в техническата спецификация с представянето на едно 
от обстоятелствата, описани в буква „Б“ от методиката за 
оценка. 

 
60 

Представената от Участника организация обхват и 
съответствие на резултатите, които ще бъдат представени при 
изпълнение на заданието отговаря на минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в техническата спецификация.  

 
40 

 

А) При оценката по показателя „Описание на методологията 
/инструменти, методи и подходи/ за извършване на изследването за 
идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на труда сред 
специфични целеви групи” ще се счита, че техническото предложение на 
Участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
техническата спецификация, когато в него са налице едно или няколко от 
следните обстоятелства:  

А.1. Участникът обосновано* е предложил етапи в изпълнението на всяка 
една от дейностите, съгласно техническата спецификация.  

А.2. Участникът обосновано* е предложил инструментите, методите и 
подходите, които ще използва за изпълнението на всяка отделна дейност, 
съгласно техническата спецификация и тяхната взаимовръзка с целите на 
услугата. 

А.3. Участникът е предложил дейност/дейности, които не са включени в 
техническата спецификация, но е отчел положителното им въздействието 
върху очакваните резултати  от изпълнението на заданието.  
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*„обосновано“ за целите на оценката по този подпоказател означава 
описание, което освен, че съдържа избраните от Изпълнителя отделни 
дейности/етапи/средства, планирани за изпълнение на услугата, не се 
ограничава единствено до тяхното изброяване, а включва допълнителни 
поясняващи текстове, свързани с обясняване на 
дейностите/етапите/средствата.  

Б) При оценката по показателя „Обхват и съответствие на резултатите, 
които ще бъдат представени при изпълнение на заданието, така че да 
бъдат постигнати целите в техническата спецификация“ ще се счита, че 
техническото предложение на Участника надгражда минималните изисквания 
на Възложителя, посочени в техническата спецификация, когато в него са 
налице едно или няколко от следните обстоятелства:  

Б.1. Участникът е описал очакваните резултати и са изведени  показатели, 
от които е видно, че резултатите могат да бъдат постигнати; 

Б.2. При описанието на очакваните резултати участникът е уточнил 
връзката им с целта;  

Б.3. Участникът е описал въздействието на изпълнението на дейностите 
върху очакваните резултати.; 

Показателят „Ценово предложение” (ЦП) е с максимален брой точки 
100. 

Максималният брой точки (100 точки) получава офертата с предложена 
най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение 
към най-ниската предложена цена по следната формула: 

                     Цмин 
ЦП = 100 x  ______,  където: 
                      Цn 
 
100 е максималния брой точки по показателя; 
Цмин. е най-ниска предложена цена; 
Цn  е цената на n-тия участник. 
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