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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Текущ ремонт на улици на територията на 

община Враца“. 

в т.ч.: ОП № 1 - "Текущ ремонт на улици на 

територията на гр. Враца. 

             ОП № 2 - "Текущ ремонт на улици в 

населените места на територията на Община 

Враца 

 
 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

  

Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  

КОФ = П1+П2+П3 

 

  

     Показателите и относителната им тежест, за определяне на комплексната оценка: 

 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                         40% 

П1 Предлаган гаранционен срок за всички видове строително-

ремонтни работи по уличната мрежа на община Враца. 

30% 

П2 Предлаган срок за изготвяне на количествено-стойностна 

сметка /КСС/ и линеен график за изпълнение на 

възложеният конкретен обект във възлагателно писмо. 

10% 

Ценови показатели                                                                                                 60% 

П3 Цена 60 % 

Общо: 100 % 

 

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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Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 

 

П1 - Предлаган 

гаранционен срок за 

всички видове 

строително-

ремонтни работи 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Г1съотв  х 100х0,30  

                                                 Г1max  

Където: 

Г1съотв - предложен гаранционен срок за всички видове строително-

ремонтни работи по уличната мрежа на община Враца. 

Г1max  - най-дългият предложен гаранционен срок за всички видове 

строителни-ремонтни работи по уличната мрежа на община 

Враца. 

* Предложеният гаранционен срок за всички видове строително-

ремонти работи по уличната мрежа на община Враца, следва да 

бъде не по-кратък от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 

2 от 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, но не по-дълъг от един път и 

половина от посочените срокове, регламентирани в цитираният 

нормативен акт. 

** Участник който посочи по-кратък гаранционен срок от 

предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба №2 от 2003 година или 

по-дълъг от един път и половина от посочените срокове, 

регламентирани в цитираният нормативен акт ще бъде отстранен 

от участие. 
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П2 - Предлаган срок 

за изготвяне на 

количествено - 

стойностна сметка 

/КСС/ и линеен 

график за 

изпълнение на 

възложеният 

конкретен обект във 

възлагателното 

писмо. 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Смин  х 100х0,10  

                                                 Ссъотв  

Където: 

Ссъотв – Предлаган срок за изготвяне на количествено-стойностна 

сметка /КСС/ и линеен график за изпълнение на възложеният 

конкретен обект във възлагателното писмо в календарни дни. 

Смин - най - краткият предложен срок  за изготвяне на количествено 

- стойностна сметка /КСС/ и линеен график за изпълнение на 

възложеният конкретен обект във възлагателното писмо в 

календарни дни. 

- Предложеният срок за изготвяне на количествено-стойностна 

сметка /КСС/ и линеен график следва да бъде не по - кратък от 3 

/три/ календарни дни и не по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни. 

- Участник, който посочи  по-дълъг срок за изготвяне на 

количествено-стойностна сметка /КСС/ и линеен график от 

посоченият срок по - горе ще бъде отстранен от участие. 

 

 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П3 – Цена 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3 =  Цmin  х 100х0,60 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin.  - най-ниската предложена  цена в лева, по типовия анализ 

Цсъотв. – предложената цена в лева, от съответния участник в лева 

по типов анализ. 

Цената се формира на базата на показателите за ценообразуване, 

посочени от съответният участник: 

 - средна часова ставка в лв./час, 

- допълнителни разходи  върху труд в %, 

- допълнителни  разходи върху механизация в %, 

- доставно - складови разходи в % и 

- печалба в % 

Забележка:Посочените показатели да бъдат в рамките на 

посочените максимални стойности. 
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Крайно класиране на участниците. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 

възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като 

сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.  

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.  

 

 

 

 

 

 


