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Приложение 14 
 

                                           УТВЪРДИЛ, 

                                           ДИРЕКТОР ТП „ДГС ВЪРБИЦА“:........./п/............. 
       /заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 

МЕТОДИКА 
 
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА – 
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: 
 
 

„Доставка, чрез покупка на фуражи – реколта 2017 г. за 
нуждите на ТП „ДГС Върбица за срок от една година, 

считано от датата на сключване на договора” 
 
 

1. Общ прогнозен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка – 4000,00 (четири хиляди) лева без вкл. ДДС. 

2. Източник на финансиране - стопанската дейност на териториалното 
поделение. 

3. Критерий за оценка на ценовите оферти:  
      Критерий “Най-ниска цена”, формирана от сбора на количествата умножени по 
единичните цени на артикулите, посочени в ценовото предложение на кандидата.  
     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявява съответните фуражи според възникнала необходимост, в 

рамките  на  оферираната  обща  крайна  цена  за  доставката,  получена  като  сбор  

от количествата по единичните цени, предложени от кандидата, определен за 

изпълнител. 

 
     Най-изгодната оферта ще се определи от назначената за провеждане на процедурата 
комисия, след разглеждане, оценяване и класиране на офертите, на обявената 
обществената поръчка, по критерии „най-ниска цена”, равна на сбора от предложените 
единични цени за единица мярка на видовете строителни материали, включени в предмета 
на обявената обществена поръчка, подробно описани в „Техническата спецификация“.  
    Ценовото предложение съдържа предлаганите от съответния кандидат единични цени за 
изпълнението на артикулите, предмет на съответната обществената поръчка и крайната 
обща цена, по която ще се извършва класирането.  

Цената се предлага с точност до втория знак след десетичната запетая без включен ДДС.    
Задължително условие: В предложените цени трябва да се включат всички разходи на 

участника по изпълнение на поръчката, включително и начислената печалба. При 
несъответствие с цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението, комисията 
ще взема в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единична и обща цена, 
комисията ще се взема предвид единичната. При установена явна сборна грешка 
комисията приема за вярна цената получена обща сума явяваща се сбора сумите получени 
от предложените единични цени за даден артикул умножени по съответното обявено от 
възложителя прогнозно количество. 
 



Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако са предложени две или повече еднакви по 
стойност оферти. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането. 
 

Обосновката може да се отнася до: 
 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 
или на строителния метод;  

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 
изпълнението на строителството;  

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  

5. възможността участникът да получи държавна помощ.  
 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 
относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от 
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 
 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 

 
Изготвил:……/п/………… 

/заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/  
 


