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Приложение № 3 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 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 

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

 

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде 

избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма 

степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия.  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите 

предложения на участниците, комисията проверява дали същите 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. 

 

1. Определяне на Комплексната оценка. Показатели за оценка  

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:  

 

 

№ Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен брой точки 

1 Техническо предложение – П1 50 

2 Ценово предложение– П2 50 

 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се 
изчислява по формулата: КО = П1 + П2;  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 
методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 
Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00) 
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2. Указанията за определяне на оценката по всеки показател 
 
2.1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“  

 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценявано по 

качествени критерии, а именно предлаган подход, план за работа и организация за 

качествено и срочно изпълнение на СМР. Оценката ще се извърши съгласно скалата 

определена по-долу. 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката представлява изложение на 

цялостния подход за изпълнение на обекта, към който се представя линеен календарен 

график за изпълнение, свързан с организацията на изпълнение на дейностите. 

Изложението на цялостния подход за изпълнение на обекта трябва да съдържа най-

малко следните елементи: 

1. Етапи и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен 

поетапно, с ключови моменти при изпълнение, периоди за актуване/одобрение, 

последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за 

подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните 

работи, тествания, завършване и предаване на обекта в експлоатация, в съответствие с 

линейния график. 

2. Описание на видовете СМР, предлаганата технология и последователност на 

изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, техническата 

спецификация и предложения линеен график; 

3. Организация и подход за изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на 

дейностите в техническото задание - състав, техническа обезпеченост и координация 

на работната ръка в процеса на строителство, които да съответстват на приложения 

Линеен график и диаграма на работната ръка. Следва да се посочат връзките на 

контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от участника 

работници, специалисти и експерти, така и в отношенията с възложителя и останалите 

участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. 

Следва да са изложени мотиви за предложената взаимообвързаност на отделните 

видове СМР. Организация на дейностите - предложената организация следва да е 

съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване 

на безопасна работа; 

4. Следва да се представи подробен Линеен календарен график - поетапност на 

изпълнението и разпределение на работната сила при съблюдаване на правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед на осигуряване качественото 

изпълнение на обществената поръчка в обхвата на строителство. Предложеният 

линеен график да отразява в пълна степен всички дейности по изпълнение на 

поръчката, програма за осигуряване на качество на технологично - строителната 

програма за изпълнение на строително-ремонтите дейности, и да е в пълно 

съответствие с техническите спецификации. Срокът (сроковете) за изпълнение на 

дейностите, заложени в линейния график следва да съответства на предложения срок 
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(срокове) в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за 

възлагане на обществена поръчка. Към линейния график да бъде приложена и 

диаграма на работната ръка. (Тази част НЕ подлежи на оценка, но е елемент на 

техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на 

изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по 

договора за нейното спазване). 

 
 

Показател  

П1 

Степен на съответствие Брой точки 

Предлаган подход, план за работа и организация за качествено и срочно 

изпълнение на СМР 

Максимален 

брой точки 

50 

Фактори, 

влияещи на 

оценката: 

Оценява се 

организацията за 

изпълнение на 

предмета на 

поръчката, която 

включва всички 

зададени 

ангажименти за 

съдържанието на 

тази част от 

техническото 

предложение и 

има 

предварително 

зададеното в 

документацията 

минимално 

изискуемо 

съдържание. 

По този 

показател 

Комисията 

оценява: 

описанието на 

цялостния процес 

по изпълнението 

на СМР, 

В техническото предложение се съдържат всички от 

посочените критерии: 

1. Описана е организацията на строителството във всички 

фази, включително подготвителната по откриване на 

строителна площадка и приемането на завършения обект 

с издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация; 

2. Описана е технологията и всички етапи на изпълнение 

на СМР, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, 

включени в него; 

3. Налице е последователност и взаимовръзка между 

етапите на изпълнение на строителството. 

4. Демонстрирана е връзката между предвидените 

дейности от една страна, а от друга предложението за 

организацията, мобилизацията и разпределението на 

използваните от участника ресурси /материали, човешки 

ресурси и техническа обезпеченост /. 

5. Предложени са начините /мерките/ за постигане на 

качество – проверки и осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на основните контролни работи от 

предвидените екипи /качество на труда, качество на 

материалите/, в съответствие с нормативните изисквания. 

6. Предложени са приложими и съобразени със 

спецификата на строителството мерки за осигуряването 

на безопасност при работа и опазване на околната среда. 

7. Представена е организация на човешкия ресурс за 

изпълнение на строителството, разпределени са задачите 

и отговорностите на ангажираните ключови експерти от 

ръководния състав в съответствие с квалификацията им и 

дейността, която ще извършват; описани са работните 

50 
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предложения от 

участника подход, 

организацията на 

строителството, 

технология на 

изпълнение, 

методи за 

контрол на 

качеството, 

обособените фази, 

етапи и дейности, 

заедно с 

разпределението 

на 

отговорностите 

на членовете на 

екипа в това число 

обема работи; 

координация на 

дейностите и 

взаимодействието 

между членовете 

на екипа, 

предложените 

мерки за 

безопасност, 

опазване на 

околната среда и 

намаляване на 

затрудненията за 

трети лица, 

начините на 

взаимодействие с 

всички участници 

в строителния 

процес и 

контролните 

органи. 

 

взаимовръзки между отделните експерти и мерките за 

вътрешен контрол, гарантиращи недопускане 

неизпълнение или забавяне на конкретни задължения 

8. Предложеният подход на взаимодействие между 

членовете на екипа на участника с Възложителя, както и 

между всички участници в строителния процес и други 

имащи отношение лица и контролни органи, доказва 

възможността на участника за бързо и качествено 

изпълнение на поръчката. 

В техническото предложение се съдържат повече от 4 от 

посочените критерии: 

1. Описана е организацията на строителството във всички 

фази, включително подготвителната по откриване на 

строителна площадка и приемането на завършения обект 

с издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация; 

2. Описана е технологията и всички етапи на изпълнение 

на СМР, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, 

включени в него; 

3. Налице е последователност и взаимовръзка между 

етапите на изпълнение на строителството. 

4. Демонстрирана е връзката между предвидените 

дейности от една страна, а от друга предложението за 

организацията, мобилизацията и разпределението на 

използваните от участника ресурси /материали, човешки 

ресурси и техническа обезпеченост /. 

5. Предложени са начините /мерките/ за постигане на 

качество – проверки и осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на основните контролни работи от 

предвидените екипи /качество на труда, качество на 

материалите/, в съответствие с нормативните изисквания. 

6. Предложени са приложими и съобразени със 

спецификата на строителството мерки за осигуряването 

на безопасност при работа и опазване на околната среда. 

7. Представена е организация на човешкия ресурс за 

изпълнение на строителството, разпределени са задачите 

и отговорностите на ангажираните ключови експерти от 

ръководния състав в съответствие с квалификацията им и 

дейността, която ще извършват; описани са работните 

взаимовръзки между отделните експерти и мерките за 

вътрешен контрол, гарантиращи недопускане 

неизпълнение или забавяне на конкретни задължения 

8. Предложеният подход на взаимодействие между 

членовете на екипа на участника с Възложителя, както и 

40 
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между всички участници в строителния процес и други 

имащи отношение лица и контролни органи, доказва 

възможността на участника за бързо и качествено 

изпълнение на поръчката. 

В техническото предложение се съдържат между 1 и 4 от 

посочените критерии: 

1. Описана е организацията на строителството във всички 

фази, включително подготвителната по откриване на 

строителна площадка и приемането на завършения обект 

с издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация; 

2. Описана е технологията и всички етапи на изпълнение 

на СМР, като всеки етап е декомпозиран на дейностите, 

включени в него; 

3. Налице е последователност и взаимовръзка между 

етапите на изпълнение на строителството. 

4. Демонстрирана е връзката между предвидените 

дейности от една страна, а от друга предложението за 

организацията, мобилизацията и разпределението на 

използваните от участника ресурси /материали, човешки 

ресурси и техническа обезпеченост /. 

5. Предложени са начините /мерките/ за постигане на 

качество – проверки и осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на основните контролни работи от 

предвидените екипи /качество на труда, качество на 

материалите/, в съответствие с нормативните изисквания. 

6. Предложени са приложими и съобразени със 

спецификата на строителството мерки за осигуряването 

на безопасност при работа и опазване на околната среда. 

7. Представена е организация на човешкия ресурс за 

изпълнение на строителството, разпределени са задачите 

и отговорностите на ангажираните ключови експерти от 

ръководния състав в съответствие с квалификацията им и 

дейността, която ще извършват; описани са работните 

взаимовръзки между отделните експерти и мерките за 

вътрешен контрол, гарантиращи недопускане 

неизпълнение или забавяне на конкретни задължения 

8. Предложеният подход на взаимодействие между 

членовете на екипа на участника с Възложителя, както и 

между всички участници в строителния процес и други 

имащи отношение лица и контролни органи, доказва 

възможността на участника за бързо и качествено 

изпълнение на поръчката. 
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Забележка: В случай, че офертата относно показател 

„Предлаган подход, план за работа и организация за 

качествено и срочно изпълнение на СМР“ не отговаря на 

базовия критерий, за който се присъждат 30 т., а също и 

при наличие на противоречие между отделни елементи от 

предложението и/или противоречие между 

предложението и приложимите нормативни актове, 

участникът ще бъде отстранен от последващо участие в 

процедурата. 

 

 

 

2.2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“  

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки. Максималният брой точки по този 

показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена.  

 

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

 

 П2min 

П2 = –––––––– Х 50 = .......(бр. точки), където 

 П2i 

П2min – най-ниска предложена цена за изпълнение на СМР на обекта, без включени 

непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно ценовите предложения на 

допуснатите участници; 

П2i – предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС 

съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

 

Уточнение: При оценката по показател П2,  комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката без в 

нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при 

изпълнение на обекта. 

 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите 

на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 


