
                                                   
 

 

 
РАЗДЕЛ XIV 

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 „Организация за изпълнение на дейностите от предмета на 
поръчката“ (ПО)  

 
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.   

 
 
Показател „Организация за изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката“ (ПО) 
 

Максимален 
брой 

точки – 50 т. 

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа 
предложения относно: 
1.Организация на изпълнението на  предмета на поръчката, като са 
обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за 
изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи 
(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 
приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или 
приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други 
съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на 

10 т. 



                                                   
 

 

поръчката. 
Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа 
предложения относно: 
1.Организация на изпълнението на  предмета на поръчката, като са 
обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за 
изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи 
(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 
приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или 
приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други 
съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на 
поръчката и 
За присъждане на 20 точки е необходимо да са налице и: 
2.Последователността на строителните процеси в зависимост от 
представения технологичен подход за постигането на целите на предмета 
на поръчката в съответствие с Техническия проект и Техническата 
спецификация и  
 *двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма 
да е налице надграждане за съответния брой точки 

20 т. 

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа 
предложения относно: 
1. Организация на изпълнението на  предмета на поръчката, като са 
обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за 
изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи 
(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 
приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или 
приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други 
съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на 
поръчката и 
2. Последователността на строителните процеси в зависимост от 
представения технологичен подход за постигането на целите на предмета 
на поръчката в съответствие с Техническия проект и Техническата 
спецификация  
За присъждане на 30 точки е необходимо да са налице и: 
3.Организацията на работата на изпълнителския/ките екип/и 
(строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и 
предложение относно начините за осъществяване на координация и за 
съгласуване на дейностите по между им и  
*трите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма 
да е налице надграждане за съответния брой точки 

30 т. 

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа 
предложения относно: 
1. Организация на изпълнението на  предмета на поръчката, като са 
обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за 

40 т. 



                                                   
 

 

изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи 
(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 
приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или 
приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други 
съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на 
поръчката и 
2. Последователността на строителните процеси в зависимост от 
представения технологичен подход за постигането на целите на предмета 
на поръчката в съответствие с Техническия проект и Техническата 
спецификация  и 
3.Организацията на работата на изпълнителския/ките екип/и 
(строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и 
предложение относно начините за осъществяване на координация и за 
съгласуване на дейностите по между им  
За присъждане на 40 точки е необходимо да са налице и: 
4.Организационна структура на изпълнителския/ките екип/и под формата 
на (схема/органиграма), отговорен/и за строителството, съответстваща на 
предложената организация на работната сила и  
*четирите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай 
няма да е налице надграждане за съответния брой точки 



                                                   
 

 

Установява се, че техническата оферта в тази си част съдържа 
предложения относно: 
3. Организация на изпълнението на  предмета на поръчката, като са 
обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за 
изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи 
(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 
приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или 
приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други 
съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на 
поръчката и 
4. Последователността на строителните процеси в зависимост от 
представения технологичен подход за постигането на целите на предмета 
на поръчката в съответствие с Техническия проект и Техническата 
спецификация  и 
3.Организацията на работата на изпълнителския/ките екип/и 
(строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и 
предложение относно начините за осъществяване на координация и за 
съгласуване на дейностите по между им и  
4.Организационна структура на изпълнителския/ките екип/и под формата 
на (схема/органиграма), отговорен/и за строителството, съответстваща на 
предложената организация на работната сила и  
За присъждане на 50 точки е необходимо да са налице и:  
5.Начините на комуникация на екипа на участника с останалите 
участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица 
и 
6.Контрол на организацията на работата на изпълнителския/ките екип/и 
(строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката. 
*шестте компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма 
да е налице надграждане за съответния брой точки 

50 т. 

 
 

2. Определяне на Показател „Ценово предложение“ на участника (ЦП).  
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.  Точките се 

определят по следната формула: 
 
                ЦПmin 
ЦП= 50 х  --------,  където 
                 ЦПn 
  
„50”  е тежестта на показателя; 
ЦПn – предложена цена, от съответния участник 
ЦПmin – предложената минимална цена 
Предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска стойност. 



                                                   
 

 

 
УКАЗАНИЯ към Показател „Ценово предложение“ на участника:  
 Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши 

проверка и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата. 
 Предлаганата цена следва да бъде посочена в български лева без включен ДДС и 

с включен ДДС, с цифри и с думи. При формирането й всички закръгления следва да са с 
точност до втория знак след десетичната запетая (стотинка). 
 При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая.  
 Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 
 Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо 

място ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в 
низходящ ред. 
 В случай, че 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 показатели извън предложена цена, 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 реда посочен по-горе. 
 
 
 
 
 
 
 


