
 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък между 

ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“ 
 

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“. 

 
1. Настоящата методика 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. 

2. Комисията прилага методиката за оценка по отношение на офертите на участниците, 

които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо 

предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация или на действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се 

допуска до оценка и класиране. 

3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се 

класира на първо място. 

4. Когато 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: 

- по-ниска предложена цена; 

- по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен 

за съответния показател). 

5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

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

изискванията на т. 4. 

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

максимална прогнозна стойност, ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП. 

 

Максималната Комплексна оценка (КО) е 100 точки. Участник, получил най-висока 

комплексна оценка, се класира на първо място. 

При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се 

приема записът с думи. 

 
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 
КО = ТП + Ц, където 

ТП е показател „Качество” (Предлаган подход, план за работа и организация) 

Ц е показател „Предложена цена” 

 
1) Начин за определяне на оценката по показател „ТП” – „Качество“ – максимален 

брой точки – 60 т. 

 Оценката по показател „ТП” се изчислява като сбор от получените точки на 

подпоказател Организация на строителния процес (ТП1) и подпоказател Организация на 

материалните и човешки ресурси (ТП2), а именно:  

ТП=ТП1+ТП2 



 В Техническото си предложение участникът трябва да посочи подход, план за работа и 

организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Оценява се 

посочената Организация на строителния процес и Организация на материалните и човешки 

ресурси.  

 

Показателят се изчислява по следния начин: 
ТЕХНИЧЕСКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

ОЦЕНКА 

ТП1 - 

Организация на 

строителния 

процес  

 

       Тридесет точки получава предложение, за което 

са в сила всички по-долу изброени твърдения: 

        1. Участникът обосновано доказва как ще 

постигне качествено и в срок изпълнение на поръчката.  

        2. Предвидената организация за изпълнение  е 

насочена към предмета на конкретната поръчка; 

        3. Посочени са организационни мерки за 

изпълнение на СМР/СРР, които са описани като вид, 

обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката; 

        4. Предложени са конкретни методи и механизми 

за временното строителство и организацията на 

строителната площадка, които са подходящи и 

съобразени с видовете СМР; 

       Двадесет точки получава предложение, за което 

са в сила поне три от изброените по-горе твърдения; 

       Десет точки получава предложение, за което са в 

сила поне две от изброените по-горе твърдения; 

        Една точка получава предложение, за което е  в 

сила поне едно от изброените по-горе твърдения; 

 

До 30 

точки 

ТП2- 

Организация на 

материалните и 

човешки 

ресурси 

 

        Тридесет точки получава предложение, за което 

са в сила всички по-долу изброени твърдения: 

        1. Доставката на строителни материали и 

оборудване се извършва в предварително разчетени 

количества и е обвързана с времевия график и 

технологичната последователност за изпълнение на 

заложените СМР, с които се осигурява изпълнението 

за срока, предвиден по договор.       

        2.Временното складиране и съхранение на 

доставените строителни материали и съоръжения 

/оборудване е организирано и напълно съобразено с 

гаранционните условия и изискванията за съхранение 

от производителя/доставчика. 

         3. Подробно са разпределени човешките ресурси 

и са предложени конкретни задължения и 

отговорности на отделните експерти, участващи в 

процеса на работата; 

          4. Посочен е подходящ и съобразен със 

спецификата на дейностите начин за комуникация 

между участващите в процеса фирмени експерти и 

представители на Възложителя, гарантиращ добра 

координация за бърза и адекватна реакция при 

 

До 30 

точки 

 



възникване на проблем и недопускане неизпълнение 

или забавяне на конкретните задачи. 

       Двадесет точки получава предложение, за което 

са в сила поне три от изброените по-горе твърдения; 

       Десет точки получава предложение, за което са в 

сила поне две от изброените по-горе твърдения; 

        Една точка получава предложение, за което е  в 

сила поне едно от изброените по-горе твърдения; 

ТП=(ТП1+ТП2) Максимален брой точки: 60 

    

 Забележка: По показателя „Качество” комисията оценява и излага мотиви не 

относно обема и начина на представяне на информацията в техническото 

предложение, а относно качеството на предложението (в съответствие с чл. 33, ал. 1 

от ППЗОП и чл. 70, ал. 4, т. 1 от ЗОП). В този смисъл изискването за описание на 

оценяваните елементи се отнася не  до обема на информацията или представените 

материали, а до функционалната годност на организацията на работа на участника и 

възможностите му за качествено изпълнение на поръчката. 

 

       

2) Начин за определяне на оценката по показател „Ц” - „Предложена цена“ – 

максимален брой точки – 40 т. 

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

условията за изпълнение на обществената поръчка.  

 Показател „Ц” се определя на база предложената от участник крайна цена за изпълнение 

на поръчка. Изчислява се по следната формула: 

Ц = Цmin/Цi x 40, където 

Цmin е най-ниската предложената цена за изпълнението на поръчката; 

Цi е предложената цена на съответния участник. 

 

Забележка: предложение с най-ниска цена за изпълнение на поръчката получава 

максимален брой точки – 40 т. 

 

 

 

 


