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ММЕЕТТООДДИИККАА    

ззаа  ооццееннккаа  ннаа  ооффееррттииттее  

 
 

Предмет на обществената поръчка: “Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и 

пропускателен режим на офис сградата на “Булгаргаз” ЕАД, паркоместата пред същата, както и на 

намиращите се в посочената сграда движими вещи”.  

 

 

Изборът на изпълнител се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта, в съответствие с 

настояща методика за оценка на офертите.  

Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на комплексната оценка (КО) на 

всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, както и за начина на 

определяне на оценката по всеки показател. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава като сбор от оценките, получени по всеки от 

посочените по-долу показатели, а именно:  

КО = Оценка по показател П1 + Оценка по показател П2 + Оценка по показател П3 + Оценка по 

показател П4 . 

Относителната тежест на всеки от показателите е посочен в следващата таблица: 

 

№ Показател 

Относителна 

тежест на 

показателя в 

комплексната 

оценка в % 

П1 
Размер на месечното възнаграждение за услугата по предмета на обществената 

поръчка 
60 % 

П2 План за организацията на физическата охрана на обекта 20 % 

П3 

Размер на основното месечно трудово възнаграждение на всеки един от 

охранителите, посредством които ще се изпълнява услугата по предмета на 

обществената поръчка 

15 % 

П4 Срок за изплащане на обезщетение при нанесени материални щети 5 % 

 

Начинът за определяне на оценката по всеки от показателите е посочен в следващата таблица: 

 
№  Показател Начин за определяне на оценката 

П1 

Размер на месечното 

възнаграждение за 

услугата по предмета 

на обществената 

поръчка 

до 60 точки: 

Оценка по показателя П1 = 60х
1П

1П

съотв

мин  

П1мин е най-малкият предложен размер на месечното възнаграждение за услугата 

по предмета на обществената поръчка; 

П1съотв е размер на месечното възнаграждение за услугата по предмета на 

обществената поръчка, предложен от съответния оценяван участник. 

В случай, че участник предложи месечно възнаграждение в размер под  3 600.00 

лева без ДДС, оценката му по този показател, получена по описания по-горе 

начин, се намалява с 20 точки. 

П2 

План за 

организацията на 

физическата охрана 

на обекта 

до 20 точки: 

Оценката по показателя П2 е 20 точки - при представен от участника план за 

организацията на физическата охраната на обекта, който съдържа информация за 

всеки един от изброените по-долу елементи: 




