
ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА 

    9170 Суворово,  пл.”Независимост” № 1 
suvorovo_kmet@abv.bg 

 

 1

 

РАЗДЕЛ XIII 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодна оферта по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. 
 
 Преди да се пристъпи към оценяване на показателите от техническото 

предложение на участниците комисията проверява дали същите са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената 
поръчка. 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 

относителни тежести в комплексната оценка на офертите: 
 
I. Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Показател „Организация за 

изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 
комплексната оценка – 50 % (0,50) и Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален 
брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

 
Комплексна оценка КО = ОП  + ЦП 
 
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,5 х ОП + 0,5 х ЦП  

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;  

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника. 

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка;  

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника;  

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може 
да получи участник е 100 т. На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. 

 

Начин за определяне на оценките по всеки показател:  

Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП):  

Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) представлява оценка на 

предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на 

задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и начин на 

координация с Възложителя; предложените мерки за осигуряване на качеството на крайния 
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продукт; технически преимущества на предложението на участника; иновативни методи на 

изпълнение и техники на работа.  

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на 

предмета на поръчката, включително предвидената технология, човешки ресурс и оборудване 

на база представените данни в Техническата спецификация.  

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение 

на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените 

цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета 

на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от 

подготвителни дейности.  

Строително-ремонтните дейности, следва да се опишат в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между 

ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

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

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.  

Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Освен това 

следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.  

Следва да се представи строителната програма на участника, като прецизира съответните 

дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  

Предложения, относно технологичната последователност и взаимообвързаността на 

предлаганите дейности, които не отговарят на изискванията на Възложителя и техническата 

спецификация, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при 

които предложената организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните 

ресурси не съответстват помежду си и спрямо техническата спецификация на Възложителя, 

следва да бъдат предложени за отстраняване.  

Участниците следва да посочат 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. Всеки участник следва да посочи техническите 

преимущества на своето предложение (под технически преимущества се разбира оферта, в 

чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри, които 

превъзхождат тези посочени в Техническата спецификация, както и оферта, в чиито обхват и 
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съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне повисоко 

качество /в технически и икономически аспект/ на резултата и на предлаганите за влагане 

материали). Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за 

изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на 

база представените данни в Техническата спецификация. По-висока оценка, получава 

участникът (участниците) предложил най-голям брой оборудване и материали с по-високи 

показатели и характеристики от минимално изискуемите, заложени от Възложителя в 

техническите спецификации и съответно съдържат конкретни предимства както в технически, 

така и в икономически аспект по време на тяхната експлоатация, както и най-голям брой 

иновативни методи на изпълнение и техники на работа.  

Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – се формира по 

следният начин:  

 

Организация за изпълнение на поръчката 

Максимален 

брой точки – 

100 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се 

разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 - участникът е представил програма за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя. Същата обосновава предложения от 

участника процес на изпълнение. 

 

 

 

 

20 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

 - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се 

разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 
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необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 - участникът е представил програма за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя. Същата обосновава предложения от 

участника процес на изпълнение.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят 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). Посочена е норма време за 

изпълнение на всяка една операция;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 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. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са 

предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо 

качество (в технически и икономически аспект) на резултата.  

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

приложимостта и полезността на предложените елементи, които водят до 

по-високо качество при изпълнението на поръчката.  
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„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-

ниски експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. 

благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се 

разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

 - участникът е представил програма за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя. Същата обосновава предложения от 

участника процес на изпълнение.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични три от следните обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят 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). Посочена е норма време за 

изпълнение на всяка една операция; 

 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 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 
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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. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са 

предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо 

качество (в технически и икономически аспект) на резултата.  

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

приложимостта и полезността на предложените елементи, които водят до 

по-високо качество при изпълнението на поръчката.  

„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-

ниски експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. 

благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се 

разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил програма за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на Възложителя. Същата обосновава предложения от 

участника процес на изпълнение.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични и четирите обстоятелства: 

 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят 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). Посочена е норма време за 
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изпълнение на всяка една операция;  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 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. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя и предложенията на останалите участници, в 

чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани 

с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 

икономически аспект) на резултата.  

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

приложимостта и полезността на предложените елементи, които водят до 

по-високо качество при изпълнението на поръчката.  

„Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-

ниски експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. 

благоприятни икономически обстоятелства за Възложителя.  

 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената 

цена на участника и се формира по следната формула и начин:  

                 
 

ЦП= ЦПmin / ЦПn х100, 

 

където:  

ЦПn – предложена цена, от съответния участник 
ЦПmin – предложената минимална цена 
Предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска стойност. 
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Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая.  

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. 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:  

1. по-ниска предложена цена;  

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, 

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 

посочения по-горе ред.  

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.  

 
  


