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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ МЕРКИ 

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ (РЕМОНТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА 

НА ОБЩИНА ВРАЦА)” 

 
 Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
 

 Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните 

показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 

 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула: 

 

КО = П1+П2+П3+П4+П5+П6 

  

 Максимален брой точки КО – 100. 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                         60% 

П1 Капацитет на участника 35% 

П2 Предлаган гаранционен срок за фасадна топлоизолационна 

система 

5% 

П3 Предлаган гаранционен срок за покривна топлоизолационна  

и хидроизолационни системи 

5% 

П4 Предлаган гаранционен срок за ОВ инсталации и 5% 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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съоръжения 

П5 Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 10% 

Ценови показатели                                                                                                40% 

П6 Цена 40 % 

Общо: 100 % 

 Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

  

 ПОКАЗАТЕЛ – П1 „Капацитет на участника”. Максимален брой точки по този 

показател е 35 точки. 

 

Професионалната компетентност и професионален опит на персонала, на който е 

възложено изпълнението на обществена поръчка, като минимум:  

Експерт 1: Ръководител екип: 

Да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен 

„магистър” със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или 

„Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно.  

Да притежава общ професионален опит по специалността строителен инженер. 

Да притежава специфичен професионален опит, като ръководител на строителен 

екип на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката:  

 

Експерт 2: Технически ръководител на обекта: 

Да притежава квалификация ”строителен инженер” или „строителен техник”, 

съгласно изискването на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. 

Да притежава общ професионален опит, като строителен инженер или 

строителен техник. 

Да притежава специфичен професионален опит, като Технически ръководител 

на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката.  

 

 Експерт 3: Електроинсталации: 

 Да притежава висше образование,  образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” или еквивалентна, със специалност „Електроинженер” или 

да притежава средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност” 

Електротехник” или еквивалентна. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт по част 

„Електроинсталации” на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката. 

 

Експерт 4: Водоснабдяване и канализация: 

Да притежава висше образование,  образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” или еквивалентна, със специалност „Водоснабдяване и 
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канализация” или да притежава средно образование с четиригодишен курс на обучение 

със специалност ”Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна. 

Да притежава общ професионален опит по специалността „Водоснабдяване и 

канализация”. 

Да притежава специфичен професионален опит, като  експерт по част 

„Водоснабдяване и канализация” на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката. 

  

Експерт 5: ОВК: 

Да притежава висше образование,  образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или„магистър” или еквивалентна, със специалност „Топлотехника” или да 

притежава средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност 

”Топлотехника” или еквивалентна. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт по част „ОВК” или 

еквивалента на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката. 

 

Експерт 6: Контрол по качеството: 

Да притежава висше образование,  образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” или еквивалентна, придобита в професионално 

направление „Строителен инженер” или еквивалентно. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт по част „Контрол 

по качеството” на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката. 

 

Експерт 7: Безопасност и здраве: 

Да притежава висше образование,  образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” или „магистър” или еквивалентна, придобита в професионално 

направление „Строителен инженер” или еквивалентно. 

Да притежава общ професионален опит по специалността. 

Да притежава специфичен професионален опит,  като експерт по част 

„Безопасност и здраве” на обект/и, сходен/сходни с предмета на поръчката. 

 

 МЕТОД НА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА: 

Точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е 

възложено изпълнението на обществената поръчка се присъждат по следния начин:  

Експерт 1: Ръководител екип. 

- за общ професионален опит по специалността строителен инженер:  
до 5 години включително – 1 точка;  

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит, като Ръководител екип, а именно:  

при участие като ръководител на строителен екип на един обект, сходен с 

предмета на поръчката - 1 точка. 

при участие като ръководител на строителен екип на повече от един обект, 

сходен с предмета на поръчката – 2 точки. 
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Експерт 2: Технически ръководител на обекта. 

- за общ професионален опит, като строителен инженер или строителен 

техник:  
до 5 години включително – 1 точка;  

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит, като Технически ръководител:  

при участие като Технически ръководител на един обект, сходен с предмета на 

поръчката – 1 точка 

при участие като Технически ръководител на повече от един обект, сходен с 

предмета на поръчката – 2 точки. 

 

Експерт 3: Електроинсталации. 

- за общ професионален опит по специалността:  
до 5 години включително – 1 точка;  

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит,  като експерт по част 

„Електроинсталации”:  

при участие като експерт по част „Електроинсталации” на един обект, сходен с 

предмета на поръчката – 1 точка 

при участие като експерт по част „Електроинсталации” на повече от един обект, 

сходен с предмета на поръчката – 2 точки. 

 

Експерт 4: Водоснабдяване и канализация. 

- за общ професионален опит по специалността „Водоснабдяване и 

канализация”:  
до 5 години включително – 1 точка;   

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит, като  експерт по част 

„Водоснабдяване и канализация”:  

при участие като експерт по част „Водоснабдяване и канализация” на един 

обект, сходен с предмета на поръчката – 1 точка 

при участие като експерт по част „Водоснабдяване и канализация” на повече от 

един обект, сходен с предмета на поръчката – 2 точки. 

 

Експерт 5: ОВК. 

- за общ професионален опит по специалността:  
до 5 години включително – 1 точка;   

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит, като експерт по част „ОВК” или 

еквивалента:  

при участие като експерт по част „ОВК” или еквивалента на един обект, сходен 

с предмета на поръчката – 1 точка 



Методика за определяне на комплексна оценка на оферта 

 

                       
 

 стр. 5 от 8 

при участие като експерт по част „ОВК” или еквивалентна на повече от един 

обект, сходен с предмета на поръчката – 2 точки. 

 

Експерт 6: Контрол по качеството. 

- за общ професионален опит по специалността:  
до 5 години включително – 1 точка;   

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит, като експерт по част „Контрол по 

качеството”:  

при участие като експерт по част „Контрол по качеството” на един обект, сходен 

с предмета на поръчката – 1 точка 

при участие като експерт по част „Контрол по качеството” на повече от един 

обект, сходен с предмета на поръчката – 2 точки. 

 

Експерт 7: Безопасност и здраве. 

- за общ професионален опит по специалността:  
до 5 години включително – 1 точка;   

над 5 години до 10 години включително – 2 точки и  

над 11 години – 3 точки;  

- за специфичен професионален опит,  като експерт по част „Безопасност и 

здраве”:  

при участие като експерт по част „Безопасност и здраве” на един обект, сходен с 

предмета на поръчката – 1 точка 

при участие като експерт по част „Безопасност и здраве” на повече от един 

обект, сходен с предмета на поръчката – 2 точки. 

 

 

ВАЖНО!  

Освен информация за доказване на изискванията към експертите, 

подлежащи на оценка, следва да се представят и документи към техническото 

предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, общия и 

специфичния професионален опит на всеки един от посочените експерти!!! 

Примерни документи за доказване на образованието и професионалния опит са 

дипломи, удостоверения, трудови и/или осигурителни книжки, трудови или граждански 

договори, референции и др.  

 

За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:  

Изпълнени строително монтажни работи на строежи от ІІІ-та категория, 

съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,а 

именно реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на 

предназначението на сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната 

застроена площ  5 000 кв. м или с капацитет от 200 до 1 000 места за посетители.  
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Показател Указания за определяне на оценката 

П2 – Предлаган 

гаранционен срок 

за фасадна 

топлоизолационна 

система 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Гфсъотв  х 100х0,05  

                                                 Гфmax  

Където: 

Гфсъотв – предложен гаранционен срок за фасадна топлоизолационна 

система от съответния участник в години 

Гфmax  – най-дългият предложен гаранционен срок за фасадна 

топлоизолационна система в години 

 

Забележка:  

* Посоченият от участниците гаранционен срок за фасадна 

топлоизолационна система не трябва да е по-кратък от 

предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и да го 

надвишава повече от два пъти. 

** Участник който посочи срок по-кратък от предвидения в чл. 20, 

ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти и срок, който го надвишава 

повече от два, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

П3 - Предлаган 

гаранционен срок 

за покривна 

топлоизолационна  

и 

хидроизолационни 

системи 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П3=  Гпсъотв  х 100х0,05  

                                                 Гпmax  

Където: 

Гпсъотв – предложен гаранционен срок за покривна топлоизолационна  

и хидроизолационни системи от съответния участник в години 

Гпmax  – най-дългият предложен гаранционен срок за покривна 

топлоизолационна  и хидроизолационни системи в години 

 

Забележка:  

* Посоченият от участниците гаранционен срок за покривна 

топлоизолационна  и хидроизолационни системи не трябва да е по-

кратък от предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
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строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти и да го надвишава повече от два пъти. 

** Участник който посочи срок по-кратък от предвидения в чл. 20, 

ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти и срок, който го надвишава 

повече от два, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

П4 - Предлаган 

гаранционен срок 

за ОВ инсталации и 

съоръжения 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П4=  Госъотв  х 100х0,05  

                                                 Гоmax  

Където: 

Госъотв – предложен гаранционен срок за ОВ инсталации и 

съоръжения от съответния участник в години 

Гоmax  – най-дългият предложен гаранционен срок за ОВ инсталации 

и съоръжения в години 

 

Забележка:  

* Посоченият от участниците гаранционен срок за ОВ инсталации 

и съоръжения не трябва да е по-кратък от предвидения в чл. 20, ал. 

4, т. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти и да го надвишава повече от два 

пъти. 

** Участник който посочи срок по-кратък от предвидения в чл. 20, 

ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти и срок, който го надвишава 

повече от два, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

П5 - Срок за 

изпълнение на 

строително-

монтажните работи 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П5=  Cmin  х 100х0,10 

                                               Cсъотв  

Където: 

Cmin  - най–краткия предложен срок за изпълнение на строително-

монтажните работи  в календарни дни 
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Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в 

календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните 

работи следва да бъде не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни. 

** Участник който посочи по-дълъг срок за изпълнение на 

строително-монтажните работи от посоченият срок по-горе ще  

бъде отстранен от участие. 

 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П6 - Цена Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя П6 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 
Точната оценка по всеки от показателите се определя чрез сравнение на 

предложените условия от отделните участници. Най-висока оценка по съответния 

показател получава офертата с най-изгодни за Възложителя условия. 

 

Крайно класиране на участниците. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за 

всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 

оценка.  


