
IX. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение 

качество/цена“, което се оценява въз основа на цената, срока на изпълнение и организацията 

за изпълнение на поръчката. 

Настоящата методика се прилага за двете обособени позиции поотделно и съдържа 

точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят 

точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за 

определяне на оценката по всеки показател. 

Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, 

като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно 

изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя. 

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 

показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта. 

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

КО = П1  + П2  

Максимално възможна оценка - 100 точки 

Критерий за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта. 

 

Показатели за оценяване: 

 

П1 - Ценово предложение в лева без включен ДДС (включващо в цената общата 

стойност на изпълнение на строително-монтажни работи). 

П2 - Организация за изпълнение на поръчката. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател. 

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

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може 

да получи е 100 точки. 
 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е: 
 

КО = П1 + П2 

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, 

т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н. 

ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1: 
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 

40 точки. 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на 

офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П2 = (Цmin / Цi)) х 40 = ......... (брой точки), 

където: 

 

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. Предложената цена следва да включва общата цена на проектиране и 



изпълнение на СМР. 

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската 

предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането. 

 

Участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от посочената 

максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция, ще бъде отстранен 

от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П2 

 

Организация за изпълнение на поръчката - в Предложението за изпълнение 

участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството, съгласно 

Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

Максимален брой точки по показателя - 60 точки. 

Показателят се изчислява по следния начин: 

 

Организация за изпълнение на поръчката Точки 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително - монтажните 

работи (СМР), която се отнася до конкретните видове дейности, описани в 

техническата спецификация към документацията, включително на доставките и 

складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с 

технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно 

изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

 

 

 

20 т.  

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните 

работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в 

техническата спецификация към документацията, включително на доставките и 

складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с 

технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно 

изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване 

на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е посочил и аргументирал 
1последователността на изпълнение и начина на разпределение на отговорностите 

между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна 

задача2. 

 

 

 

 

 

 

 

40 т. 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните  

                                            

1 „Аргументирал“ – означава обяснение за приложимостта на предложените от участника последователност на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав за повишаване качеството на 
изпълнение на възложеното строителство   
2 „Задача“ - за целите на настоящата методика се разбира предвидени за изпълнение СМР от количествената сметка, чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край. 

 



работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в 

техническата спецификация към документацията, включително на доставките и 

складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с 

технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно 

изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване 

на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и 

изпълнителски състав на ниво отделна задача. 
Участникът е посочил характеристики, свързани с опазване на околната среда по 

време на изпълнението на СМР от предмета на договора (екологични аспекти, 

свързани с предмета на обществената поръчка), включително идентифициране ма 

възможните замърсители, както и предложения за действия, свързани с опазването на 

околната среда от по време на изпълнението на предмета на договора.  

 

 

 

 

60 т. 

 

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

приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

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

чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 


