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МЕТОДИКА 
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 
 
 

В процедурата за оценка на офертите, подадени в Публичната покана с 3 обособени 
позиции: 
„Организиране на събития и бизнес пътувания за Клъстер София град на знанието: 

ОП1: Организиране на международна конференция 
ОП2: Организиране на международно изложение 
ОП3: Организиране на 60 бизнес пътувания за служители на членове на Клъстер София 

град на знанието“, 
 
Клъстер София град на знанието ще прилага критерий „Най-ниска цена“, предложена от 

всеки участник в процедурата, приложим за всички оферти, които отговарят на обявените от 
възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане. 

За целите на оценката в настоящата процедура, за „цена” на участника се счита 
предложената от него най-ниска обща цена за предоставяне на услугата по обособената 
позиция, за която се кандидатства. 

Предложената обща цена трябва да бъде посочена от участника само в български лева и 
да включва всички разходи, с вкл. ДДС. 

При наличие на аритметични грешки в ценовата оферта на участника, същият се 
отстранява от участие. 

Недопустими са разяснения, които водят до промяна в предложената цена за изпълнение 
на услугата. 

 
На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска обща 

цена.  
Участниците се класират във възходящ ред според представените цени, като на първо 

място се класира участникът с най-ниска предложена цена, а на последно – участникът с 
предложена най-висока цена. 

 
При наличие на две и повече оферти с еднаква най-ниска цена по обособена позиция, на 

първо място се класира участникът, изтеглен публично чрез жребий между съответните 
участници с еднакви ценови предложения. 


