
Методика за определяне на комплексна оценка на оферта 

 

 стр. 1 от 5 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ИНЖЕНЕРИНГ (В.Т. ЧИСЛО ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ 

ФАЗА “ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“, АВТОРСКИ НАДЗОР 

И СМР ЗА ОБЕКТ: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С 

РЕГ. № VRC 10.12259.01. НАД УЛ. „ЧЕРНИ ДРИН“ ГР. 

ВРАЦА ( ПОД ВОДОЕМ „СРЕЧЕНСКА БАРА“) ” 

 
Оценката на офертите ще се извърши по критерия „оптимално съотношение 

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

 

Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не 

отговарят на изискванията за лично състояние, на критериите за подбор или на други 

условия на възложителя. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя. 

Преди да пристъпи към оценяване на техническите предложения за изпълнение на 

поръчката на участниците по посочените по-долу показатели, Комисията проверява 

дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

обявлението, указанията за подготовка на офертите, техническите спецификации и 

настоящата методика. Допуснатите оферти Комисията анализира, сравнява и оценява 

съобразно посочената по-долу методика. 

1. Обществената поръчка с предмет „Инженеринг (в.т. число проектиране във 

фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на 

свлачище с рег. № VRC 10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца ( под водоем 

„Среченска бара“) ” се възлага въз основа на Икономически най-изгодната 

оферта, съобразно разписаното в настоящата методика за оценка. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на Критерия 

възлагане: „Оптимално съотношение качество - цена”, което се оценява въз основа 

на цена и качествени показатели, свързани с обществената поръчка. 

2. Методика за определяне на комплексната оценка: Основната цел при 

съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически 

най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената 

от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да 

получи дадена оферта, е 100 точки. 

 

3. Точни указания за определяне на комплексната оценка  (КО) на 

офертата.  

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно следната формула:  

 

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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КО = П1 + П2 

 

№ Показател Максимален брой 

точки по показателя в 

оценката 

Технически показатели 50,00 точки 

П1 Изпълнение на проектирането и строителството, предложено 

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената 

поръчка и техническите спецификации, включващ следните 

два показателя.  

Подпоказател – П1.1 – Оценка по технически показатели за 

проектиране, с максимален брой точки – 15,00 точки. 

Подпоказател – П1.2 – Оценка по технически показатели за 

строителство, с максимален брой точки – 35,00 точки. 

50,00 точки 

Ценови показанели                                                                                     50,00 точки 

П2 Цена       50,00 точки 

Общо 100,00точки 

 

 

4. Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката на всеки показател се извършва, както следва: 

 

Показател П1 – Изпълнение на проектирането и строителството, предложено във 

всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спесификации – максимален брой точки – 50,00 точки. 

Оценка по технически показатели за проектиране и строителство – П1, формирана по 

следния начин: 

където: 

П1.1 - Оценка по технически показатели за проектиране, с максимален брой точки – 

15,00 точки. 

П1.2 – Оценка по технически показатели за строителство, с максимален брой точки – 

35,00 точки. 

 

П1.1 - Оценка по технически показатели за проектиране, с максимален брой точки – 

15,00 точки. 

Ниво на изпълнение Брой 

точки 

 

Предложението  за изпълнение на поръчката, отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, по-долу, както следва: 

 

                  - Предложена е последователност на изпълнение на проектирането, 

съгласно техническата спесификация и нормативната база; 

                  - Посочени са дейности по съгласуване и предаване на проектните 

материали, съгласно техническата спесификация и нормативната база. 

      

                 ВАЖНО!!!  Участник, чието предложение за изпълнение на 

поръчката не отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени 

по-горе, ще бъде отстранен от участие в поръчката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 точки 
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Предложението  за изпълнение на поръчката, отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, по-долу, както следва: 

                  - Предложена е последователност на изпълнение на проектирането, 

съгласно техническата спесификация и нормативната база; 

                  - Посочени са дейности по съгласуване и предаване на проектните 

материали, съгласно техническата спесификация и нормативната база. 

      

Точките за настоящето второ ниво се присъждат на участник, чието 

техническо предложение отговаря на изискванията посочени по-горе, но 

освен това е налице и едно от следните две  абстоятелства, както следва: 

  

1.     Посочени са експертите свързани с организацията и изпълението на 

проектирането съгласно техническата спесификация и нормативната база. 

2.   Представен е График  за изпълнение на проектирането, който определя 

общата продължителност за изпълнение на проектирането в съответствие 

с офертата на участника и изискванията на възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 точки 

 

Предложението  за изпълнение на поръчката, отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, по-долу, както следва: 

                  - Предложена е последователност на изпълнение на проектирането, 

съгласно техническата спесификация и нормативната база; 

                  - Посочени са дейности по съгласуване и предаване на проектните 

материали, съгласно техническата спесификация и нормативната база. 

      

Точките за настоящето второ ниво се присъждат на участник, чието 

техническо предложение отговаря на изискванията посочени по-горе, но 

освен това е налице и две от следните две  абстоятелства, както следва: 

  

1.     Посочени са експертите свързани с организацията и изпълението на 

проектирането съгласно техническата спесификация и нормативната база. 

2.   Представен е График  за изпълнение на проектирането, който определя 

общата продължителност за изпълнение на проектирането в съответствие 

с офертата на участника и изискванията на възложителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 точки 

П1.2 - Оценка по технически показатели за строителство, с максимален брой точки – 

35,00 точки. 

Ниво на изпълнение Брой 

точки 

 

Предложението  за изпълнение на поръчката, отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, по-долу, както следва: 

 

                  - Представено е техническо предложение, включващо видове работи и 

дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и 

технология на изпълнение на СМР. 

                  - Посочено е времето за изпълнение на СМР, включетелно на 

подготвителните работи (мобилизация). 

      

                 ВАЖНО!!!  Участник, чието предложение за изпълнение на 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 точки 
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поръчката не отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени 

по-горе, ще бъде отстранен от участие в поръчката. 

      

 

 

Предложението  за изпълнение на поръчката, отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, по-долу, както следва: 

 

                  -  Представено е техническо предложение, включващо видове работи и 

дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и 

технология на изпълнение на СМР. 

                - Посочено е времето за изпълнение на СМР, включетелно на 

подготвителните работи (мобилизация). 

      

Точките за настоящето второ ниво се присъждат на участник, чието 

техническо предложение отговаря на изискванията посочени по-горе, но 

освен това е налице и едно от следните две  абстоятелства, както следва: 

1. Предложено е разпределение на използваните от участника технически 

ресурси (строителна техника и механизация). Посочени са човешки 

ресурси, които са обвързани с изпълнението на СМР и гарантират 

изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. 

2. Предложения от участника План за организация на осигуряване 

(доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва доставяне в 

срок на материалите, необходими за извършване на СМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 точки 

 

Предложението  за изпълнение на поръчката, отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, по-долу, както следва: 

 

                  -  Представено е техническо предложение, включващо видове работи и 

дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и 

технология на изпълнение на СМР. 

                - Посочено е времето за изпълнение на СМР, включетелно на 

подготвителните работи (мобилизация). 

      

Точките за настоящето второ ниво се присъждат на участник, чието 

техническо предложение отговаря на изискванията посочени по-горе, но 

освен това е налице и две от следните две  абстоятелства, както следва: 

1. Предложено е разпределение на използваните от участника технически 

ресурси (строителна техника и механизация). Посочени са човешки 

ресурси, които са обвързани с изпълнението на СМР и гарантират 

изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. 

2. Предложения от участника План за организация на осигуряване 

(доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва доставяне в 

срок на материалите, необходими за извършване на СМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 точки 

 

 

 

                 ВАЖНО!!!  Участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не 

отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени по-горе и за двата 

подпоказателя ще бъде отстранен от участие в поръчката. 
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Относно ценовите показатели: 

 

Показател       Указания за определяне на оценката 

 П2 - цена    Оценката се определя съгласно формулата: 

 

Оценка на показателя П2 = Цmin  х 100 х 0,50 

                                               Ц съотв. 

 

Където: 

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

лева без включен ДДС 

Ц съотв. – предложената цена на съответния участък в лева без 

включен ДДС 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


