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Забележка: Настоящата методика за оценка на офертите е приложима за всяка
обособена позиция
Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Цена и качествени показатели
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.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и т. 2, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)

Максимално
възможен бр. точки

Относителна
тежест в КО

100
100
100

20 %
20 %
60 %

1. Срок за изготвяне на работен проект – П1
2. Срок за изпълнение на СМР – П2
3. Ценово предложение – П3

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 х 20% + П2 х 20% + П3 х 60%
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за
изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са
подготвени и представени в съответствие с изискванията на поръчката и
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от обществената
поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя.
Начин за определяне на оценката по всеки показател:
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1. Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ” – П1
Оценява се предложеният от участника срок за изготвяне на инвестиционния работен
проект в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изготвяне
на работния проект е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по
показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (П1min / П1i) х 100 = .......... (брой точки)
Където П1i е предложеният срок за изготвяне на инвестиционния проект, съгласно
Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.
Където П1min е минималният предложен срок за изготвяне на инвестицонния проект,
съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка
участници.
* Срокът за изготвяне на работния проект, за всяка обособена позиция, включва времето от датата,
посочена в известието за започване на изпълнението по договора, до окончателното изпълнение на
проектните дейности от Изпълнителя и предаване на проектите на Възложителя с приемо-предавателен
протокол.
Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!
Участници, които предложат срок за изготвяне на работен проект за обособена позиция, по-кратък
от поставения минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок за съответната позиция, ще
бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е
предложил срок за изготвяне на работен проект в нецяло число.

2. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните
работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение
е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%. Оценките на офертите
по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (П2min / П2i) х 100 = .......... (брой точки)
Където П2i е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за
изпълнение на поръчката на съответния участник.
Където П2min е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно
Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.
* Срокът за изпълнение на СМР, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на подписване
на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
Предложеният срок за изпълнение на СМР следва да бъде цяло число!
Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР за обособена позиция, по-кратък от
поставения минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок за съответната позиция, ще
3

бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е
предложил срок за изпълнение на СМР в нецяло число.

3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3
До оценка по показател Ценово предложение (П3) се допускат само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки
по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е
60%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П3 = (П3min / П3i) х 100 = .......... (брой точки)
Където П3i е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където П3min е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Указания: Участниците задължително разработват ценовите предложения при
съобразяване с прогнозните стойности на отделните видове дейности от предмета на
поръчката и общата стойност на поръчката, посочени в обявлението за поръчка и
документацията за участие.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на
поръчката, по-висока от прогнозната стойност, посочена в обявлението и
документацията за участие.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно
съответната им комплексна оценка.
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