
 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ 

НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОЛЕЙБОЛНА 

ЗАЛА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. 

ВРАЦА ПО ПМС № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.“ 

 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане: оптимално съотношение качество / цена.  

На оценка по настоящата методика подлежат предложения които са в 

съответствие с Техническите спецификации и да не бъдат преценени като 

„Недопустима оферта”. 

„Недопустима оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 

някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената 

от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които 

участникът може да получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна 

тежест в КО 

1. Срок за изготвяне на технически проект – П1 100 10 % 

2. Срок за изпълнение на СМР – П2 100 10 % 

3. Техническо предложение –П3 100 40 % 

4. Обща цена за изпълнение на поръчката – П4 100 40 % 

 

 Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

 КО = П1х 10 %+ П2х 10 % + П3х 40 % + П4х 40% 

 

1. Показател Срок за изготвяне на технически проект (П1) 

 

Срок за изготвяне на технически проект (П1) – Максимален брой точки по 

показателя – 100 точки получава участник предложил най-кратък срок за проектиране 

във фаза „работен” проект. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка 

е 10 %.  

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 



П1 = (С min / С i) х 100 = .......... (брой точки), където: 

 

С i - срок за проектиране в календарни дни /цяло/ число, предложен от i-тия 

участник. 

С min - най-краткия предложен срок за проектиране в календарни дни /цяло 

число/. 

Срокът за изготвяне на технически проект следва да бъде не по-кратък от 7 

(седем) календарни дни и не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, 

който започва да тече от датата на подписване на договора. 

Участник предложил срок за проектиране извън заложените граници ще бъде 

отстранен от участие в процедурата.  

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е 

предложен в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между 

предложения срок за проектиране и Линейния календарен график.  

 

2. Показател Срок за изпълнение на СМР (П2) 

 

Срок за изпълнение на СМР (П2) – Максимален брой точки по показателя – 

100 точки получава участник предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР. 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %.  

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 

П2 = (С min / С i) х 100 = .......... (брой точки), където: 

 

С i - срок за изпълнение на СМР в календарни дни /цяло/ число, предложен от n-

тия участник. 

С min - най-краткия предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни 

/цяло число/. 

 

Срокът за изпълнение на СМР следва да бъде не повече от 225 (двеста 

двадесет и пет)  календарни дни.  

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи започва да тече 

от датата на подписване на протокол (приложение № 2 и 2а) за откриване на 

строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Участник предложил срок за изпълнение на строителството извън 

заложената  граница, ще бъде отстранен от участие в процедурата.  

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е 

предложен в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между 

предложения срок за изпълнение и Линейния календарен график.  

 

3. Показател „Техническо предложение” – П3 

 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на 

показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата: 

П3=Т1+Т2, където:  

Т1 – Мерки за опазване на околната среда в процеса на изпълнение на СМР – 

максимален брой точки 50;  

Т2 – Социални мерки за намаляване на затрудненията за гражданите при 

изпълнение на СМР – максимален брой точки 50. 

 



№ Подпоказател Макс. бр. точки 

Т1 
Мерки за опазване на околната среда в процеса на 

изпълнение на СМР 
50 

Т2 
Социални мерки за намаляване на затрудненията за 

гражданите при изпълнение на СМР 
50 

ОБЩО: 100 

 

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (Т1 и Т2) се формира, 

както следва: 

Подпоказател - Мерки за опазване на околната среда в процеса на изпълнение 

на СМР (Т1) 

Критерии Точки  

- Предвидени са мерки за опазване на всеки един от 3-те елемента 

на околната среда – води, почви, въздух. 
10 

- Предвидени са мерки за опазване на всеки един от 3-те елемента 

на околната среда – води, почви, въздух. 

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки 

20 

- Предвидени са мерки за опазване на всеки един от 3-те елемента 

на околната среда – води, почви, въздух. 

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки, както и дейности за мониторинг на 

проявленията на отрицателното влияние на строителния процес 

върху елементите на околната среда по време на изпълнение на 

строителството 

50 

В случай, че офертите не отговарят на базовия критерий, за който се присъждат 

10 т., участникът ще бъде отстранен. 

 

Подпоказател - Социални мерки за намаляване на затрудненията за гражданите 

при изпълнение на СМР (Т2) 

 

Критерии Точки  

1.Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един 

от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя: 

- ограничение на физически достъп и транспортни затруднения 

- затруднения при достъпа до комунални услуги 

- възможни проблеми и рискове във връзка с безопасността 

10 

1.Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един 

от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя: 

- ограничение на физически достъп и транспортни затруднения 

- затруднения при достъпа до комунални услуги 

- възможни проблеми и рискове във връзка с безопасността 

2.Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки 

20 

1.Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един 

от 3-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от възложителя: 

- ограничение на физически достъп и транспортни затруднения 

- затруднения при достъпа до комунални услуги 

- възможни проблеми и рискове във връзка с безопасността 

2.Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки както и дейности за мониторинг на проявленията 

50 



на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на 

ежедневието по време на изпълнение на строителството 

В случай, че офертите не отговарят на базовия критерий, за който се присъждат 

10 т., участникът ще бъде отстранен. 

 

 

4. Показател Обща цена за изпълнение на поръчката (П4) 

 

Обща цена за изпълнение на поръчката (П4) - Максимален брой точки по 

показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 

40 %.  Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 

П4 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където: 

 

Цi е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от i-тия участник 

Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката. 

 

Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната 

стойност на обществената поръчка, както и по-отделните дейности. Участник, 

чиято Обща цена или тази по отделните дейности, надхвърля прогнозната стойност 

на поръчката или на съответната дейност в настоящата обществена поръчка, ще 

бъде отстранен от участие в настоящата процедура.  

 

Забележка: Всяко получено съотношение като числова стойност по 

показателите ще бъде закръглено до втори знак след десетичната запетая. 

 

Методика за оценка:  
На първо място ще бъде класиран участника, чиято офертата е получила най-

голяма стойност на комплексната оценка КО. Класирането на офертите ще се извършва 

в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 100 т.  

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна ще се приеме тази оферта, в която се предлага най-ниска 

цена.  

При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показател Срок 

за изпълнение на СМР и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 

показател.  

При условие, че сроковете за изпълнение на строителството са еднакви, се 

сравняват оценките по показател „Срок за изготвяне на технически проект и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

При еднакви предложения и по трите показателя се провежда публичен жребий 

по реда на ЗОП. 

 

 


