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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 

 

 

Методика за оценка на офертите 

 

 
Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на комплексната 

оценка (КО) за всяка ценова оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната 

оценка, както и за начина на определяне на оценката за всеки показател. 

 

Показателите и относителната им тежест в КО са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Показател/ Наименование 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Символно 

обозначение 

( точките по 

показателя) 

Относително тежест 

на показателя в 

комплексната 

оценка 

П1 Предложена цена за изпълнение 

на поръчката. 
100 т Пц 30% 

П2 Владеене на езиците на ГТС 100 т Пс 70% 

 

1. Определяне на оценката по показател П1 – Предложена цена за изпълнение на 

поръчката 

По показател П1 максимален брой 100 т. точки получава офертата предложила най-ниска цена. 

Точките на останалите участници се получават по формулата: 

Пц = 100 ∗
Цмин

Цк
 

 

Където: 

Пц е оценката на съответния участник; 

Цмин е най-ниската предложена цена; 

Цк е предложената цена от съответния участник; 

100 е максимално възможния брой точки. 

Точките по показател Пц на съответния участник се получават по следната формула: 

П1= Пц * 0,30 

Където: 
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0,30 е относителното тегло на показателя (30%) 

 

2. Показател П2 Владеене на езиците на ГТС 

По показател П2 максимален брой 100 точки получава офертата на участника доказал владеенето 

на най-голям брой езици на ГТС /арабски, кюрдски, фарси, пащу, урду, дари, английски, 

френски/ . Оценката на останалите оферти се извършва по следната формула. 

Пс = 100 ∗
Ск

Смах
 

 

Пс е оценката на съответния участник; 

Смах е най-голям брой езици на ГТС доказани от кандидат; 

Ск е брой езици на ГТС доказани от съответния участник; 

100 е максимално възможния брой точки. 

Точките по показател Пц на съответния участник се получават по следната формула: 

П2= Пс * 0,70 

Където: 

0,70 е относителното тегло на показателя (70%) 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П1 + П2  

 

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

 


