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1. Критерий за оценяване на постъпилите

 

2. Критерият се прилага за оценяване

обявените от Възложителя условия

 

3. Класирането на допуснатите

оферта „Комплексна оценка

определените предварително 

 

 

 

 

Комплексната оценка се формира

 

 КО = П1 + П2  

 

Показатели, включени в комплексната

комплексната оценка, както следва

 
 

Показател - П 
(наименование) 

1 

1.Предложена цена – П 1 

2.Предложение за изпълнение

 

В колона № 1 са посочени определените

относителните тегла на всеки показател

посочен максимално възможният 

символното обозначение на точките

 

Указания за определяне на оценката

 

Показател 1 – „Предложена 

 

Критерий и методика за оценка на офертите

на постъпилите оферти е „Икономически най

прилага за оценяване само на оферти, които отговарят

Възложителя условия. 

допуснатите до оценка оферти се извършва на база

оценка”, която представлява сума от индивидуалните

 показатели.  

  

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

формира като сума от оценката по показателите

в комплексната оценка и съответните им относителни

следва: 

 

Относително 

тегло 

Максимално

възможен 

брой точки

2 3 

40% (0,40) 100 

изпълнение - П 2 60 % (0,60) 100 

определените показатели с техните обозначения; в колона

показател, като процент от комплексната оценка (до

възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в

точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател

на оценката по всеки показател : 

 цена”, с максимален брой точки – 100 и

на офертите 

Икономически най-изгодна оферта”.  

отговарят на предварително 

база получената от всяка 

индивидуалните оценки по 

показателите П1 и П2. 

им относителни тегла в 

Максимално 

точки 

Символно 

обозначение  

4 

Т ц 

Тизп.стр. 

в колона № 2 са посочени 

оценка (до 100%); в колона № 3 е 

); в колона № 4 е дадено 

показател. 

и относително тегло в 
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комплексната оценка – 0,40. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 

Посочва се общата цена, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на 

настоящата поръчка. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-ниската предложена цена по следната формула: 

                             С min 

Т ц  = 100  х-----------------, където: 

                              C n 

� „100” е максималните точки по показателя ; 

� „Cmin” е най-ниската предложена цена за изпълнение на пълния обем на на настоящата 

поръчка; 

� „Cn” е цената на n-я   участник. 
 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула 

 

П 1  =  Т ц   х   0,40, където: 

 

� „0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

П 1  се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

Показател 2 – “Предложение за изпълнение”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло - 0,60. 

 

Максималният брой точки получава офертата/те с най-добро  предложение спрямо 

изискванията за оценка на показателя 

                                  С n 

Тизп. =   100  х  -----------------, където: 

                                 C best 

� „100” е максималните точки по показателя ; 

� „Cn” е, предложението  от n-я участник. 
� „C best ”е  най-добро  предложение спрямо изискванията за оценка на критерия; 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2  =  Т пр.изп.  х   0,60, където: 

 

� „0,60” е относителното тегло на показателя. 

    

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 
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КО = П 1  + П 2 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

  

При равен брой точки получени от двама или повече участници, на първо място се класира 

участникът получил повече точки по показателя „Предложение за изпълнение”. 
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Критерии за оценка на показателя „Предложение за изпълнение” 

 

Предложение за изпълнение на строителството (Пр.изп.) – оценява се качеството на 

предложението за изпълнение на предмета на процедурата: описание, предложената 

организация на изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите 

съгласно планираните дейности и начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, други аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на поръчката. 

 

Максимален брой точки по показателя: 100 точки 

 

Изпълнение на строителството Брой точки 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на порръчката 

съгласно Техническата спецификация. 

-  участникът е предложил организация на работата на екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност 

 

40 точки 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на порръчката 

съгласно Техническата спецификация. 

- участникът е предложил организация на работата на екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е 

60 точки 
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налично едно от следните обстоятелства:  

1. Предложени са над 5 броя дейности, свързани с опазване на околната 

среда за всеки от следните аспекти - шум, растителност, почва и строителни 

отпадъци. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано1
, 

че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 

на поръчката. 

 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на поръчката съгласно 

Техническата спецификация. 

 - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от обстоятелства: 

1. Предложени са над 5 броя дейности, свързани с опазване на околната 

среда за всеки от следните аспекти - шум, растителност, почва и строителни 

отпадъци. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, 

че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 

80 точки 

                                                   
1
 „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на 

предложените допълнителни  дейности при изпълнението на поръчката. 
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на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството 

съгласно Техническата спецификация. 

 - Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични трите обстоятелства: 

1. Предложени са над 5 броя дейности, свързани с опазване на околната 

среда за всеки от следните аспекти - шум, растителност, почва и строителни 

отпадъци. 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, 

че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 

на поръчката. 

 

100 точки 

 

 

 

 

 

 

 


