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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

за обществена поръчка, чрез провеждане на процедура по чл. 18, ал.1, т.12,  във 

връзка с чл. 20, ал.2, т.1 – публично състезание, при условията и реда на глава двадесет и 

пета, чл. 178 - 181 от Закона за обществените поръчки  

с предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Преустройство и промяна на 

предназначение на общинска сграда в Център за предоставяне на социални услуги в 

УПИ IV-38, кв. 19, с. Ружинци“ 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически 

най-изгодна оферта”. Чрез настоящите показатели за оценка се осигурява определяне на 

офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена. Настоящите указанията 

дават възможност да се оцени нивото наизпълнение, предложено във всякаоферта, в 

съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, да бъдат 

сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите, чрез обективиране 

на оценката на комисията въз основа н анейната професионална компетентност и чрез 

експертна оценка, обективирана и мотивирана в индивидуални оценъчни листове. 

Настоящатаметодика е изготвена в съответствие с разпоредбитеначл. 70, ал. 2, т. 3 и 

ал.7 от ЗОП, като чрез утвърдените показатели те се оценяват самостоятелно 

характеристиките на предмета на обществената поръчка, спрямо дейностите поизпълнение 

на проектирането и строителство и по отношение ефективното реализиране на 

инженеринга – методология на изпълнението и качество на организация на екипа и 

персонала, управление на ресурсите, предложената цена, минимизиране на рисковете и 

други. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяк аоферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът 

може да получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните два показателя: 

 

 

Показател –П 
Максимално 

възможен брой точки 
Относителна тежест 

в комплексната 



оценка 

ТП – Техническо предложение 100 50% 

ЦП – Ценово предложение 100 50% 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е: 

КО /Комплексна оценка/ = ТП (Т1+Т2) х 50% + ЦП х 50% 

 

Показател ТП – Техническо предложениепредставлява сбор от присъдените точки по 

всеки от описаните по-долу елементи (Т1 и Т2). Общата максимална оценка при 

изчисляване на Показател ТП „Техническо предложение“ е 100 точки, с тегловен 

коефициент в КО – 50 % и се формира по следната методика: 

Индекс Елемент 
Максимален 

брой точки 

Т1 Методология за изпълнение на проектантската задача 50 

Т2 Качество на организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на строителството 
50 

Точките по двата елемента от показател „Техническо предложение“ ще бъдат 

присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия като се подлагат 

на сравнителен анализ чрез експертна мотивирана оценка по следния начин: 

ЕЛЕМЕНТ Т1 - МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат 

на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии: 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

Мотиви и 

аргументи на 

комисията 

- Детайлно участникът е представил организация за 

изпълнение на проектирането съгласно Техническата 

спецификация. 

10 

 

- Детайлно участникът е представил организация за 

изпълнение на проектирането съгласноТехническата 

спецификация. 

- Описани са дейностите на всеки един етап от 

изпълнението на проектантската задача, като е 

обоснована тяхната последователност и 

взаимовръзка. 

30 

 

- Детайлно участникът е представил организация за 

изпълнение на проектирането съгласно Техническата 
50  



спецификация.. 

- Описани са дейностите на всеки един етап от 

изпълнението на проектантската задача, като е 

обоснована тяхната последователност и 

взаимовръзка.  

- Участникът е обосновал и доказва как ще управлява 

и контролира описаните дейности, така че 

проектантската задача да бъде изпълнена в 

изисквания обем. Посочил е начина за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите 

В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат    

10 т., участникът ще бъде отстранен. 

 

ЕЛЕМЕНТ Т2 -КАЧЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е 

ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

Мотиви и 

аргументи на 

комисията 

Предложената от участника организация на екипа и персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, когато:  

участникът е предложил организация и разпределение по позиции на екипа и 

персонала, на който е възложено изпълнението на предмета на обособената 

позиция на поръчката, обвързани с предложения подход за изпълнение, съобразен с 

изискванията на Техническата спецификация.  

Предложената от участника Организация на  

екипа и персонала за изпълнение на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя  и надгражда 

същите,  при условие, че е налице някое от 

следните надграждащи обстоятелства: 

1. В Предложената от участника Организация на 

екипа и персонала за изпълнение на поръчката за 

всяка дейност е предвидено разпределението на 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво 

отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача“ се разбира обособена 

Участникът 

получава 10 

точки – 

когато в 

Предложената 

Организация 

на екипа и 

персонала за 

изпълнение на 

поръчката е 

налице едно 

от посочените 

надграждащи 

 



част от възложените работи, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 

край и измерими резултати), а също така тези 

експерти (чрез определените им задачи) допълват 

и допринасят за качествено постигане на 

резултатите от изпълнението на 

строителството, като част от инженеринга. 

 

2. В Предложената от участника Организация на 

екипа и персонала за изпълнение на поръчката 

савъведени задължения, на отговорните лица от 

екипа, за управлението на необходимите ресурси 

(материали, механизация, работници и др.), 

съобразени със спецификата на предмета на 

поръчката, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на строителството, като част от 

инженеринга; 

 

3. В Предложената от участника Организация на  

екипа и персонала за изпълнение на поръчката са 

въведени механизми за вътрешен контрол и 

мониторинг на работата на екипа от експерти, 

както и начин за взаимодействие между тях, 

съобразени със спецификата на предмета на 

поръчката, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на строителството, като част от 

инженеринга. 

 

4. В Предложената от участника Организация на  

екипа и персонала за изпълнение на 

поръчкатасавъведени  организационни решения  и 

отговорности в предложения екип  за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и 

наблюдение върху строителните материали и 

изделия, както за тяхното съответствие с  

обстоятелства; 

Участникът 

получава 20 

точки – 

когато в 

Предложената 

Организация 

на екипа и 

персонала за 

изпълнение на 

поръчката са 

налице две от 

посочените 

надграждащи 

обстоятелства; 

 

Участникът 

получава 30 

точки – 

когато в 

Предложената 

Организация 

на екипа и  

персонала за 

изпълнение на 

поръчката са 

налице три от 

посочените 

надграждащи 

обстоятелства; 

 

4. Участникът 

получава 40 

точки – 

когато в 

Предложената 

Организация 

на екипа и  

персонала за 

изпълнение на 

поръчката са 

 

 



техническите изисквания на проекта и качество, 

така и по отношение на ритмичността на 

тяхното доставяне, начин на складиране, начин 

на влагане, изпитания и др. 

 

5. В Предложената от участника Организация на 

екипа и персонала за изпълнение на 

поръчкатасавъведени мерки и  отговорности  на 

експертите от  екипа,   за преодоляване на 

настъпилия риск от забавяне на изпълнението на 

строителството поради непълноти и/или 

неточности в инвестиционния проект. 

налице 

четири от 

посочените 

надграждащи 

обстоятелства; 

Участникът 

получава 50 

точки – 

когато в 

Предложената 

Организация 

на екипа и  

персонала за 

изпълнение на 

поръчката са 

налице  пет от 

посочените 

надграждащи 

обстоятелства; 

 

В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъжда 1 т., 

участникът ще бъде отстранен. 

 

Показател ЦП – Ценово предложение - Участникът предложил най-ниска цена за 

изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:  

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

Цmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници; 

Цi е предлагана цена в лева без ДДС от съответния участник. 

 

 Преди извършване на оценката на предложената цена Комисията проверява 

финансовите предложения, за да установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 

разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

ВАЖНО: 

В случай, че участник не покрие базовия критерий, за който се присъждат минималния 

размер от 10 точки по показатели Т1 и Т2, той ще бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата! 



При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до 

втория знак след десетичната запетая.   

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

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и 

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 

тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В 

случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

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

всеки Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна 

оценка съгласно гореописаната методика за оценка нао фертите. 


