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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И 

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2019 Г. – 

2021 Г.“ 

 
 Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
 

 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

КОФ = П1+П2+П3 

  

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, 

съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий 

е „оптимална цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

П1 Предлаган процент от строителната стойност на строежи на 

стойност до 270 000,00 лева без включен ДДС 

50 % 

П2 Предлаган процент от строителната стойност на строежи на 

стойност от 270 001,00 лева без включен ДДС до 5 

000 000,00 лева без включен ДДС 

30 % 

П3 Предлаган процент от строителната стойност на строежи на 

стойност над 5 000 001,00 лева без включен ДДС 

20 % 

Общо: 100 % 

 

 Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 
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Относно техническите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П1 - Предлаган 

процент от 

строителната 

стойност на 

строежи на 

стойност до 270 

000,00 лева без 

включен ДДС 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П1 =  Аmin  х 100х0,50 

                                                 Асъотв  

Където: 

Аmin  – най-ниският предложен процент  

Асъотв – предложеният процент  на съответния участник  

 

П2 - Предлаган 

процент от 

строителната 

стойност на 

строежи на 

стойност от 

270 001,00 лева без 

включен ДДС до 5 

000 000,00 лева без 

включен ДДС 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П2 =  Вmin  х 100х0,30 

                                                 Всъотв  

Където: 

Вmin  – най-ниският предложен процент  

Всъотв – предложеният процент  на съответния участник  

 

П3 - Предлаган 

процент 

строителната 

стойност на 

строежи на 

стойност над 5 

000 001,00 лева без 

включен ДДС 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3 =  Сmin  х 100х0,20 

                                                 Ссъотв  

Където: 

Сmin  – най-ниският предложен процент  

Ссъотв – предложеният процент  на съответния участник  

 

 

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.  

 

 

 

 


