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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
и методология на оценяване

на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по
реда на чл. 101а и сл. от ЗОП, с предмет:

„ Осигуряване на закуска, мляко ,зеленчуци и /или плодове на децата от
Подготвителните групи в училището и на учениците от І до ІV клас в ОУ

„П.Славейков, гр. Пловдив за периода 01.01-31.12.2015 г.”

І. Показатели за оценка и тежест на всеки от тях в крайната оценка на офертите на
участниците:

1. Показател 1: Предлагана цена /ПЦ/ – максимален брой точки: 40 точки
2. Показател  2:  Предложено  примерно  меню  за  закуски  /ПМ/  (спазващо  най-малко

изискванията на Наредба № 37/21.07.2009г. на МЗ и Пълното описание на предмета на
поръчката на възложителя)  - максимален брой точки: 50 точки

3. Показател  3  :  Опит  на  кандидата  в  изпълнение  на  сходни  по  предмет  поръчки  и
технически възможности /ОК/ - максимален брой точки: 10 точки

ІІ. Методика на оценка на офертите по показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“:
1. ЦЕЛ на критерия за оценка:  Показателят „Предлагана цена“ цели осигуряване на

икономически най-изгодна оферта за възложителя. 
2. Стойност на показателя – максимум – 40 точки. Минимум – 0т.
3. Начин на определяне на оценката на офертата на участника по показателя: 

Най-ниската  предложена  цена  сред  оферираните  такива  в  процедурата  получава  най-
високата оценка – т.е. максимума от 40 точки.
Останалите предложения се оценяват по следната формула: 
Оцi= (Цмин /Цi)х40,
където  ОЦi е  оценката,  която  кандидатът  получава;  Цi  е  цената,  която  кандидатът  е
предложил,  Цмин  е  минималната  предложена  цена.  При получаване  на  дробни  числа  се
закръгля с точност до цяло число по математическите правила, където 0,5 или повече точки
се равняват на 1 пълна точка.
Стойността  на  предложеното  примерно  седмично  меню  да  не  надвишава  0,416 лв.
/четиридесет и едно цяло и шест десети стотинки / без ДДС дневно, съответно – 2,08 лв. /два
лева и осем стотинки / седмично.

ІІІ.  Методика на оценка на офертите  по показател „Предложено примерно меню за
закуски“
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1. ЦЕЛ на критерия за оценка: Показателят „Предложено примерно меню за закуски“
цели осигуряване на оферта, която да гарантира качеството, хранителната стойност и
разнообразието  на  закуските,  които  ще  бъдат  осигурявани  за  възпитаниците  на
възложителя.  Менютата следва да са структурирани като примерни такива за една
седмица  с  варианти  за  различните  дни,  подсказващи  възможни  други  менюта  за
следващи учебни седмици, когато такива варианти се предвиждат от кандидата. 

2. Стойност на показателя – максимум –  50 точки. Минимум – 0т.
3. Начин на определяне на оценката на офертата на участника по показателя: 

Офертите  първо  се  проверяват  за  съответствие  на  предложенията  в  тази  им  част  с
изискванията  на  Описанието  на  предмета  на  поръчката,  дадено  от  възложителя  и
нормативните  изисквания  на  Наредба  № 37/21.07.2009г.  на  МЗ.  Менюто  трябва  да  бъде
съобразено  с  изискванията  за  балансирано  и  здравословно  хранене,  като  предложенията,
съдържащи  храни,  изброени  изрично  като  нежелани  от  възложителя  възможности  в
Описанието  на  предмета  на  поръчката  или  са  в  разрез  с  изискванията  на  цит.  по-горе
Наредба № 37, автоматично ще получават 0т. по този показател.

Офертите, отговарящи на минималните изисквания по Описанието на предмета на поръчката
и  Наредба  №  37/21.07.2009г.  на  МЗ  получават  оценки  в  зависимост  от  следните
подпоказатели, но не по-малко от 10т.:

а) Разнообразие на менюто – от 5 до 25 точки (включително). Най-разнообразното
меню, предоставящо повече варианти за закуски получава максимума точки – 25 т.  Най-
слабото предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и Наредба № 37 на МЗ,
получава 5 точки. Останалите се оценяват като се сравняват помежду им и оценките от всеки
от членовете на комисията се дават отделно в скалата от 6 до 24 т. (включително), като всяко
по-добро  предложение  получава  по-висока  оценка  от  по-слабото  по  съдържание
предложение. Оценките, дадени от всеки от членовете на комисията се събират и делят на
принципа на средното аритметично, като се закръглят до пълна 1 точка. 

б)  Балансираност  на  храненето  –  от  5  до  25 точки  (включително).  Най-добре
балансираното меню, предоставящо нужните калории и добро от гледна точка на нуждите на
подрастващите в тази възрастова група съотношение на белтъчини, мазнини и въглехидрати
в храненето, получава максималния брой точки по този подкритерий – 25 точки. Най-слабото
предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и Наредба № 37 на МЗ, получава
5 точки. Останалите се оценяват в скалата от 6 до  24 точки (включително), като всяко по-
добро  предложение  получава  по-висока  оценка  от  по-слабото  по  съдържание  такова.
Оценяването е резултат от средноаритметичния сбор на оценките на отделните членове на
комисията, закръглено към пълна  1 точка.

Крайната оценка по критерия „Примерно меню“ се формира от сбора на оценките по т.
а) и т. б) от методиката по този критерий. 

ІІІ. Опит на кандидата при изпълнение на сходни обществени поръчки и технически
възможности:

1. Цел на критерия – да се осигури възможност възложителят да провери годността на
кандидата  реално  да  изпълни  поръчката,  като  се  довери  на  опита  на  кандидата  в
подобни  поръчки,  както  и  да  получи  данни  чрез  референциите  от  предходни
възложители за качеството на изпълнение на сходните поръчки,  включително и да



вземе под внимание оборудването и наетия от участника персонал за изпълнението на
поръчката, които обстоятелства имат значение за качеството, точността и срочността
на изпълнението на поръчката.

2. Оценката се разпределя в два подкритерия

2.1. Времеви опит  на  кандидата  в  изпълнение  на  сходни поръчки:  оценява  се  в
диапазона от 0 до 5 точки в зависимост от периода, в който кандидатът изпълнява
сходни по предмет обществени поръчки,  като се има предвид следните правила за
определяне на продължителността му:

Опитът се зачита в години. За 1 година се считат всеки пълни дванадесет календарни месеца.
Месецът се брои от число на единия месец до съответното число на другия месец, като за
начално число се приема първата доказана с референция за изпълнена обществена поръчка
или копие от договор за обществена поръчка дата. Ако опитът е повече от 12 месеца с поне 1
ден, то опитът се счита за период от 2 години, респ. 3 години и т.н. Аналогично - ако опитът
е по-малко от 12 пълни календарни месеца, не се зачита година за непълните 12 календарни
месеци. Така напр. 1 година, 11 месеца и непълен дванадесети месец не се счита за наличие
опит от 2 години, а за опит в рамките на 1 година.

Разпределението на точките между посочените по-долу категории се извършва по реда от
най-слабо оценената  до най-високо оценената  категория по настоящия подкритерий,  като
всяка по-висока категория изключва по-ниската категория (т.е. всеки участник получава само
точките на категорията, в която попада, без същите да му се сумират с тези на предходните,
по-ниски категории, на които очевидно също отговаря).

Категории и разпределение на точките по подкритерия:
а) Новорегистрирани кандидати, които нямат опит в подобни поръчки получават 0т.
б) Кандидати, които не са новорегистрирани, но не са участвали в подобни поръчки, като
предмета им на дейност включва производство или продажба на хранителни стоки и изделия,
респ. ресторантьорство, получават 1т.
в) Кандидати, които имат опит в сходни по предмет поръчки от 1 до 3 години включително,
преди годината на настоящата поръчка получават по 1 точка за всяка година опит. 
г)  Кандидати,  които  имат  опит  в  сходни  по  предмет  поръчки  от  4  до  5  години,  преди
годината на настоящата поръчка получават 4 точки.
д) Кандидати с над 5 години опит преди годината на настоящата поръчка получават 5 точки.

2.2. Референции  за  добро  изпълнение  на  сходни  поръчки  от  предходни
възложители – от 0 до 3 точки.

а) Кандидати без референции за добро изпълнение на сходни поръчки получават 0т.
б) Кандидати с до 3 референции за добро изпълнение на сходни поръчки получават 1т.
в) Кандидати с от 4 до 7 референции за добро изпълнение на сходни поръчки получават 2
точки.
г) Кандидати с 8 и повече референции получават 3 точки.

Забележка – офертите се оценяват само в рамките на категорията, в която попадат.



2.3. Технически възможности за изпълнение на поръчката – от 0 до 2 т.
Оценката по този подпоказател се прави на база наетия персонал и наличните технически
средства  –  машини,  складова  база,  хладилна  техника,  превозни  средства  и  др.под.  на
участника.  Оценката  се  прави  от  всеки  от  членовете  по  отделно  в  скалата  от  0  до  2  т.
включително, като най-слабото в техническо отношение предложение получава 0т., а най-
доброто – 2 точки. Останалите предложения получават по 1 точка. Взема се под внимание
средноаритметичната  оценка  от  всички  членове  на  комисията.  Дробните  резултати  при
средноаритметичната оценка се закръгляват до пълна 1 точка по математическите правила,
където 0,5 точки се равнява на 1 точка.

V.  Крайният  резултат  на  оценката  на  всяка  една  от  офертите  се  означава  като
Комплексна  оценка.  Същата  се  взима  предвид  от  комисията  при  оформяне  на
класирането на кандидатите за изпълнители на обществената поръчка. Комплексната
оценка се получава по формулата:

Комплексната оценка (КО)= ПЦ+ПМ+ОК

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т. Комплексната оценка
не може да съдържа дробни числа.

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки.


