
 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка на офертите и за 

определяне на икономически най-изгодната оферта. Помощният орган на Възложителя прилага 

методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.  

Част от документацията към настоящата поръчка са техническите спецификации, в които са 

определени изискванията на възложителя, включително действащото законодателство и 

стандарти в областта на изпълнението на строителството, както и целите и резултатите, които 

трябва да бъдат постигнати с изпълнението на обществената поръчка. Изискванията в 

Техническите спецификации, следва да се разбират като предварително определени условия на 

поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на 

възложителя, относно съдържанието на офертите, на другите изисквания на възложителя, 

посочени в документацията за участие, на изискванията в техническите спецификации, и са 

съобразени с предмета на поръчката. Комисията предлага за отстраняване от обществената 

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

условия на възложителя. 

Комисията не разглежда техническите предложения и не оценява ценовите предложения на 

участниците, които са отстранени на основание чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, за които е установено, че 

не съответстват на критериите за подбор или на предварително обявените условия на 

възложителя.  

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на 

възложителя към съдържанието на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в 

обявлението, документацията и образците към нея, на изискванията на действащото 

законодателство и стандарти и техническите спецификации. 

Преди да пристъпи към оценка на техническото предложение, се извършва се проверка дали 

техническото предложение на участника и приложенията към него отговарят на изискванията 

на възложителя. Ако участник е допуснат до оценка на ценовото предложение, преди да 

пристъпи към оценка на ценовото му предложение, комисията извършва проверка за 

съответствието на ценовото предложение на участника и приложенията към него с 

предварително обявените от възложителя условия и проверява наличието на обстоятелства по 

чл. 72 от ЗОП.  

Оценяват се само предложения, които отговарят на поставените от Възложителя изисквания, 

съгласно показателите за оценка на офертите в тази методика. Офертите на участниците, които 

отговарят на поставените изисквания и условия на възложителя се оценяват по начина, 

определен в настоящата методика. 



 

 

 

ЧАСТ 1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, за всяка 

обособена позиция поотделно.  

Показатели за оценка на офертите: 

Икономически най-изгодната оферта се определя посредством критерия „оптимално 

съотношение качество/цена“, определен съобразно следните показатели: 

 Показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка” (Срn) с относителна тежест в 

комплексната оценка 50 на сто и максимален брой точки – 100 (сто) точки. 

 Показател „Предлагана цена“ (ЦОn) с относителна тежест в комплексната оценка 50 на 

сто и максимален брой точки – 100 (сто) точки. 

 

ЧАСТ 2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Комплексната оценка на всяка отделна оферта, за съответната обособена позиция, се извършва 

по следната формула:  

КОn = Срn х 0,50 + ЦОn х 0,50 

където: 

КОn е комплексната оценка на офертата на n-тия участник; 

Срn е оценката по показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” на офертата на n-

тия участник. 

ЦОn е оценката по показателя „Предлагана цена“ на офертата на n-тия участник. 

Начин на определяне на оценката по показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” 

Чрез показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” (Срn) се оценява предложения 

от участника срок за изпълнение на работите и дейностите, включени в съответната обособена 

позиция от предмета на поръчката.  

Максималната стойност на оценката по показателя Срn е 100 (сто) точки. 

Участник, който е направил предложение, което включва по-дълъг срок от максималния и/или 

по-кратък от минималния срок, определени от възложителя ще бъде предложен за отстраняване 

от участие. Участник, който е предложил срок на изпълнение, който не съответства на 

приложения график, ще бъде предложен за отстраняване от участие. Ако участникът бъде 

избран за изпълнител на обществената поръчка и с него бъде сключен договор, но не изпълни 



 

 

 

работите и дейностите в предложения от него срок, ще претърпи санкциите, определени в 

проекта на договор. 

Оценката по показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” (Срn) на всяка отделна 

оферта се извършва по следната формула: 

Срn = (Xmin/Xn) x 100, където:  

Срn e оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от 

предмета на поръчката от n-тия участник; 

Xn e предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на 

поръчката от n-тия участник;  

Xmin e най-краткия срок, предложен от участник допуснат до оценка на техническото 

предложение за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката. 

Начин на определяне на оценката по показателя „Предлагана цена“ 

Оценката по показателя „Предлагана цена“ (ЦОn) за всеки допуснат участник в процедурата за 

всяка обособена позиция се определя като оценка на общата предлагана цена (без включен 

ДДС) за изпълнение на строителните и монтажните работи, включени в съответната обособена 

позиция от предмета на поръчката, без непредвидените разходи.  

Оценките на участниците се изчисляват по формулата:  

ЦОn = (Цmin / Цi) х 100  

Където:  

Цi е предложената обща цена за изпълнение на СМР на съответната обособена позиция от 

поръчката в лева без включен ДДС и без непредвидени разходи от n-тия участник, чиято оферта 

се оценява. 

Цmin е най-ниската обща предложена цена за изпълнение на СМР на съответната обособена 

позиция от поръчката в лева без включен ДДС и без непредвидени разходи от участник в 

процедурата. 

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. Максималният брой точки, 

който може да получи участник като комплексна оценка, е 100 (сто) точки. 

Когато получените оценки (комплексна или по някой от показателите) не са цели числа, а 

десетични дроби, те се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 



 

 

 

 

ЧАСТ 3. ПРОЦЕДУРА ПРИ ЕДНАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, по всяка 

обособена позиция поотделно. 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 по показателя „Срок за изпълнение на обществената 

поръчка”, сравнени в низходящ ред съобразно получената оценка. 

Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти, с еднаква най-висока комплексна 

оценка.  

Тегленето на жребий се извършва от комисията, като датата, мястото и часа на 

провеждане на жребия се определя от председателя на комисията. Не по-късно от два работни 

дни преди датата на публичния жребий комисията обявява най-малко чрез съобщение в 

профила на купувача датата, часа и мястото на провеждането му. На публичния жребий могат 

да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

Комисията подготвя билети с имената на участниците, с еднаква най-висока комплексна 

оценка и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. 

Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили 

представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на 

жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете. 

Името на изтегления участник се прочита от председателя на комисията. След извършване на 

жребия, председателят на комисията отваря останалите пликове и прочита съдържанието им. 

Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място. В случай, че 

участниците, получили еднаква най-висока комплексна оценка, са повече от двама, чрез жребий 

се определя и участник, който се класира на второ място. 

3а приключилия жребий, се съставя удостоверителен протокол, подписан от председателя на 

комисията и членовете от състава ѝ, както и от представителите на присъстващите участници. 

 


