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Приложение № 3 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до 

оценка оферта. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта". 

ВАЖНО!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и 

работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото 

законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така 

изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на 

поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за 

качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

I. Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от оценка на Техническото 

предложение на участника (ТП ) и оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  

Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може 

да получи участник е 100 т.  

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

1. Oпределяне на оценката по Показател „Техническото предложение на 

участника“ (ТП), включващ „Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на 

строителството“ . 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.   
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Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството 

 

Максимале

н брой 

точки 

50 

Предложените от участника мерки за осигуряване на качеството при 

изпълнение на строителството осигуряват изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови 

експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото изпълнение на възложената услуга в посочения срок. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, 

заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно 

изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от 

участника срок на изпълнение. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за 

целите на настоящия показател под „операция"  се разбира обособена част 

от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и 

чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено 

е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на 

ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 

организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са 

съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните 

СМР); 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване 

на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и 

описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на 

изпълнението. 

4. Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще 
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повишат качеството на изпълнение. 

„Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са 

относими към настоящата обществена поръчка 

Предложените от участника мерки за осигуряване на качеството при 

изпълнение на строителството осигуряват изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е 

разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови 

експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото изпълнение на възложената услуга в посочения срок. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, 

заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно 

изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от 

участника срок на изпълнение. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са 

налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за 

целите на настоящия показател под „операция"  се разбира обособена част 

от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и 

чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено 

е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на 

ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 

организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са 

съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните 

СМР); 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване 

на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и 

описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на 

изпълнението. 

4. Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще 
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повишат качеството на изпълнение. 

„Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са 

относими към настоящата обществена поръчка 

Предложените от участника мерки за осигуряване на качеството при 

изпълнение на строителството осигуряват изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР. посочил е разпределението на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на дейностите, които са необходими за качественото изпълнение на 

възложената услуга в посочения срок. - участникът е представил линеен 

график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът 

обосновава предложения от участника срок на изпълнение. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са 

налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за 

целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част 

от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и 

чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 

начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено 

е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на 

ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 

организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са 

съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните 

СМР); 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване 

на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и 

описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на 

изпълнението. 

4. Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще 

повишат качеството на изпълнение. 
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„Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са 

относими към настоящата обществена поръчка 

 

2.  Определяне на оценка по показател „Ценово предложение на участника“- 

Ценово предложение (ЦП).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.  Точките се 

определят по следната формула: 

          ЦПmin 

ЦП=     --------   х 50,  където 

            ЦПn 

  

„50”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска 

стойност, която се формира като сбор на предложените от него единични цени. 

 

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и 

се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. При наличие на аритметична грешка/грешки – 

участника се отстранява от участие в обществената поръчка.   

 ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще 

бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ 

ред. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по- изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1.  по - ниска предложена цена; 

2. по - изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с реда посочен по- горе. 

 

 


