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 Приложение № 10 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

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

„най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от ценовите предложения на 

участниците, комисията проверява дали техническите и ценовите предложения са подготвени 

и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и 

техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, 

който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 
 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

№ Показател Макс. бр. точки 

Ц1. 
Предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки 

в асфалтобетонови настилки за 1 m² 40 

Ц2. 
Предложена цена без ДДС за преасфалтиране на 

асфалтобетонови настилки за 1 m² 35 

Ц3 
Предложена цена без ДДС за направа на пътна основа за 

локални ремонти от несортиран трошен камък за 1 m3 20 

Ц4 
Предложена цена без ДДС за коригиране нивото на 

ревизионни шахти и улични оттоци за 1 бр. 5 

ОБЩО: 100 

 

Оценката за всеки един от показателите се определя по формулите:  

 

1.1. Ц𝟏 =
Ц𝟏𝒎𝒊𝒏

Ц𝟏𝒊
 х 𝟒𝟎, където 

 

 

http://www.varshets.bg/
mailto:admin_varshetz@mail.bg


2 /2 

 

Ц1min – най-ниска предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки за 1 m²; 

Ц1i – предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки за 1 m² от съответния участник 

 

1.2.  Ц𝟐 =
Ц𝟐𝒎𝒊𝒏

Ц𝟐𝒊
 х 𝟑𝟓, където 

 

Ц2min – най-ниска предложена цена без ДДС за преасфалтиране на асфалтобетонови настилки 

за 1 m²; 

Ц2i – предложена цена без ДДС за преасфалтиране на асфалтобетонови настилки за 1 m² от 

съответния участник 

 

1.3.      Ц𝟑 =
Ц𝟑𝒎𝒊𝒏

Ц𝟑𝒊
 х 𝟐𝟎, където 

 

Ц3min – най-ниска предложена цена без ДДС за направа на пътна основа за локални ремонти 

от несортиран трошен камък за 1 m3; 

Ц3i – предложена цена без ДДС за направа на пътна основа за локални ремонти от несортиран 

трошен камък за 1 m3 от съответния участник 

 

1.4.      Ц𝟒 =
Ц𝟒𝒎𝒊𝒏

Ц𝟒𝒊
 х 𝟓, където 

 

Ц4min – най-ниска предложена цена без ДДС за коригиране нивото на ревизионни шахти и 

улични оттоци за 1 бр. 

Ц4i – предложена цена без ДДС за коригиране нивото на ревизионни шахти и улични оттоци 

за 1 бр. от съответния участник 

 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 

използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 

процедурата се отстранява участник, при който е налице несъответствие на ценовото 

предложение с образеца от документацията. При установяване на аритметично несъответствие 

между цените за отделните изброени дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС, за 

меродавни ще се приемат тези без включен ДДС.  
 

Участникът, който получи най-висока КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ на офертата се 

класира на първо място. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно 

съответната им комплексна оценка. 

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, 

получават равен брой точки по съответния показател. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 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. В тези случаи се прилагат изискванията на чл. 72 от ЗОП. 

   


