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9. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: 

9.1.Критерии за оценяване: 

9.1.1.Предлагане на десерт в седмичното меню на потребителите на социалната услуга – П1, с 

максимален брой точки 20. 

9.1.2.Предложени разнообразно меню за потребителите на социалната услуга – П2, с 

максимален брой точки 30. 

Комплексната оценка се изчислява по формулата :  

 

КО= П1+П2 

Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на оценката на техническото 

предложение на оценката. 

Участникът, събрал най- много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на първо 

място. 

 

9.1.3.Определяне оценката на технически показатели: 

П1-Предлагане на десерт  в седмичното меню за потребителите на социалната услуга -20 т. 

/При реализиране на икономия участникът  предлага   бонус десерт в  седмичното меню на 

потребителите на социалната услуга/ 

Участник предложил предлагане на десерт два пъти седмично, получава -  20 т. 

   

Участник предложил предлагане на десерт един пъти седмично, получава -  10 т. 

 

П2 – Предложено разнообразно седмично меню за потребителите на социалната услуга – 30т. 

/Предлагане на разнообразно седмично меню на потребителите на социалната услуга, 

включващо съдържание на месо/  

Участник предложил разнообразно седмично меню, включващо съдържание на месо поне 3 

/три/ пъти или повече получава -  30 т. 

 Участник предложил разнообразно седмично меню, включващо съдържание на месо поне 

2/два/ пъти получава -  20 т. 

 Участник предложил разнообразно седмично меню, включващо съдържание на месо поне 

/един/ път получава -  10 т. 

Методика за оценка на офертите : 

9.1.4. Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на предложение, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. 

9.1.5. Комисията прилага методиката за оценка по отношение на предложенията на 

участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания.  

В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в документацията или на действащото законодателство, се 

отстранява от участие и предложението му не се допуска до оценка и класиране. 

9.1.6.Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред на база получена 

комплексна оценка за всяка оферта. 

Предложение, получило най-голям брой точки, се класира на първо място. 

9.1.7.Когато комплексните оценки на две или повече предложения са равни, за определяне на 

изпълнител, между класираните на първо място предложения се класира това, което е получило 

по – голям брой точки по показател П2, а при равен брой точки и по този показател, се тегли 

публичен жребий, за който се уведомяват кандидатите, за да присъстват. 



Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, 

който съдържа: 

а) състав на комисията; 

б) списък на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване; 

в) резултати от разглеждане и оценяване на предложенията; 

г) класиране на кандидатите. 

Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се връчва на Кмета на Община 

Тутракан. С предаването на Протокола на Възложителя, комисията приключва своята работа. 

 


