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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 Оценка на Техническото 

предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  
 
Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 
 
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. 
 

1. Oпределяне на Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), 
включващ Показател „Предлаган подход и организация на работа, описани в 
техническото предложение“ (ППО)  
 
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.   

 

„Предлаган подход и организация на работа, описани в техническото 
предложение“ 

Максимален 
брой 

точки – 50 т. 
Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложения 
относно: 
1. Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор, в 
съответствие с Техническата спецификация, одобрения технически проект и 
всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят 
до изпълнението на поръчката и 
2. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 
обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена 
последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях 
подготвителни дейности. 
*двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е 
налице надграждане за съответния брой точки 
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относно: 
1. Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор, в 
съответствие с Техническата спецификация, одобрения технически проект и 
всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят 
до изпълнението на поръчката и 
2. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за 
обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена 
последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях 
подготвителни дейности и  
За присъждане на 50 точки е необходимо да са налице и: 
3. Предложени са начините на комуникация с останалите участници в 
строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и 
4. Работа при установяване на несъответствия на строителните материали и 
изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или 
корекцията им. 
*четирите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да 
е налице надграждане за съответния брой точки 
 

2. Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената 
цена на участника и се формира по следната формула и начин:  

                 
ЦП= ЦПmin / ЦПn х 50, 

където:  

ЦПn – предложена цена, от съответния участник 
ЦПmin – предложената минимална цена 
Предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска стойност. 

 
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.  
 

  


