
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ”АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

 
      Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и 
добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

Приложение № 11 
 
 

МЕТОДИКА 
за определяне на комплексната оценка на икономически най-изгодната оферта, 
включително показателите и относителната им тежест по обществена поръчка с 
предмет „Разработване и внедряване на система за управление на здравето и 
безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-
2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ 
АД”, изпълняван по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” 

 
 Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия - икономически най-
изгодната оферта, като максималният брой точки, който може да получи една 
оферта е 100 точки, получени като сума от комплексната оценка на офертата по 
показатели и съответните им относителни тегла посочени по-долу: 

 

1. Критерий за оценка на офертите 
 Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 
оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които отговарят на 
предварително обявените от Възложителя условия. 

2.  Показатели за оценка. 
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на Комплексна 

оценка – КО. Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. 
Комплексната оценка – КО се изчислява по следната формула:  

КО= Пбу+ Псн + Пц , където: 
Пбу:  Стойност на Показател „Брой на предоставяне на консултантски услуги” 
Псн:  Стойност на Показател „Срокове за отстраняване на несъответствия” 
Пц:   Стойност на Показател „Цена”. 
 

3. Относителна тежест  на  показателите 
 

Идент. 
№ 

ПОКАЗАТЕЛ Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 
брой точки 

Символно 
обозначение 

(точките по 
показателя) 

Пбу Брой на предоставяне на 
консултантски услуги 30 % (0,30) 100 Тбу 

Псн Срокове за отстраняване на 
несъответствия 

30 % (0,30) 100 Тсн 

Пц Цена 40 % (0,40) 100 Тц 

 
 където : 
Тбу - брой точки за показател „Брой на предоставяне на консултантски услуги” 
Тсн - брой точки за показател „Срокове за отстраняване на несъответствия” 
Тц  - брой точки за показател „Цена”. 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ”АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

 
      Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и 
добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 
3.1. Изчисляване стойността на показател Пбу -„ Брой на предоставяне 

на консултантски услуги” с максимален брой точки 100 и относително тегло в 
комплексната оценка 0,30 

Консултантски услуги- Последващо предоставяне на консултантски услуги 
/след изпълнение на договора/ за актуализиране на документи и внедряване на 
практически решения в съответствие с нормативните изисквания.  

Максимален брой точки -100 т. получава офертата на участника, предложил 
най-голям брой предоставяне на консултации. 

Точките на останалите оферти на останалите участници се получава по 
формулата в съотношение: 
              В n 
Тбу-n = –––––––– x 100 
            В max 

В n- предложеният брой на предоставяне на консултации на n-ия участник 
В max – най-голям брой на предоставяне на консултации. 

Точките на показател Пбу „Брой на предоставяне на консултантски услуги” на n-
тия участник, с които ще участва при формирането на комплексната оценка се 
получава по формулата: 
Пбу-n = 0,30 х Тбу-n,  
където Тбу - оценка на Брой на предоставяне на консултантски услуги 
0,30 е относителното тегло на показателя Пбу.  

 
*Участник, който не e предложил последващо предоставяне на консултантски услуги 
няма да бъде отстранен от участие, а ще получи оценка 0 точки по този показател. 

 
3.2. Изчисляване стойността на показател Псн „Срокове за отстраняване 

на несъответствия”- с максимален брой точки 100 и относително тегло в 
комплексната оценка 0,30. 
Констатирани несъответствия възникнали при изпълнение на предмета на 
поръчката по време на сертификация на системата за управление на здравето и 
безопасността при работа. 

Максимален брой точки -100 т. получава офертата на участника, предложил 
най-кратък срок за отстраняване. 

Точките на останалите оферти на останалите участници се получават по 
формулата в съотношение към най- краткия срок: 

          Т min 
Тсн-n = ---------- x 100 
           Т n 
Т min – най-краткият предложен срок /в календарни дни. 
Т n - предложеният срок на n-ия участник. 
 

Точките на показател Псн „Срокове за отстраняване на несъответствия”- на n-тия 
участник, с които ще участва при формирането на комплексната оценка се получава 
по формулата: 
Псн = 0,30 х Тсн,  
където Тсн - оценка на Срокове за отстраняване на несъответствия  
0,30 е относителното тегло на показателя 
 

 
3.3. Изчисляване на стойността на Показател Пц – «Цена» с максимален 

брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0,40 
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Най-ниската предложена цена получава 100 - максималният брой точки за 
показателя.   
 Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 

                   Сmin 

 Тц-n = 100 х ------- , където  
                    Cn 

Сmin е най-ниската предложена цена; 
Cn е цената на „n” – тия участник. 
 
Точките по показател Пц – «Предложена цена» на „n” – тия участник, с които ще 
участва при формиране на комплексната оценка се получават по формулата:    
Пц = Тц-n х 0,40 , където 
Тц-n- оценка на цената на п-тия участник 
0,40 е относителното тегло на показателя Пц. 

В офертата си участниците представят обща цена за изпълнение.  
 

4. Комплексна оценка (КО) – получава се като сума от оценките на офертата 
на всеки участник по показателите Пбу, Псн и Пц, изчислена по формулата: 

  
КО = Пбу +Псн+ Пц  
 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо 

място, а останалите се класират по низходящ ред. 
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска 
цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с 
най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по 
този показател.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако такъв не може да се определи по реда на 
горните две изречения. 

 


