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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В  ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Инженеринг (проектиране, 

изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор ) на обект: Ремонт на 

тротоарни площи ул. "Свобода" в град Сърница“  

 

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодна оферта по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. 

 

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на 

офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена 

поръчка. При формулирането на критерия и показателите/ подпоказатели за оценка, 

Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за инженеринг, 

технологичната последователност, правилната етапност и организация на изпълнение 

на отделните дейности, както и координацията и съгласуването на дейностите и 

отговорностите на ръководния екип, предложен от Участника, са неразривно свързани с 

предмета на поръчката и по-специално с качеството на изпълнение на предмета на 

поръчката. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между 

организацията и ефективността като цяло на работния екип и икономическата 

стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите и 

определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да 

се вземат предвид организацията на предлагания ресурс за изпълнение на поръчката 

(персонал, материали, техника и механизация и др.). 

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните 

части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани в образеца на 

техническо предложение), на другите изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие, на Техническото задание, на действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени 

с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се 

разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, 

буква „а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателя за 

качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите 

предложения отговарят на гореизброените изисквания. 

Оценката на Предложението за изпълнение на поръчката се извършва по точковата 

система на оценяване по скалата посочена в Методиката за оценка на офертите. 

Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническото задание, 

предварително обявените условия и изискванията на Възложителя и да не бъде преценено 

като „неподходяща оферта“. 
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"Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническото задание 

и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не 

отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 

посочените в процедурата основания за отстраняване. 

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия 

на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на 

Офертите), се оценяват с Комплексна оценка - „КО". 

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на 

изискванията на възложителя. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената 

за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в 

Методиката за оценка  показатели. 

Показатели за оценка 

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки.  

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка - 50 

точки.  

 

К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 

където 

Цена мин. е най-ниската предложена обща цена от участник. 

Цена участ. е общата цена, предложена от оценявания участник, съгласно ценовото 

му предложение. 

 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката. Оценява се посочената 

организация на работа. 

Показателят се изчислява по следния начин: 

 
 

Организация за качествено изпълнение на поръчката Максимален брой 

точки 50 

Предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на 

дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, 

съгласно Техническото задание. Направено е описание на 

отделните етапи за изпълнение на поръчката. 

- участникът е предложил организация на работата на 

екипа от експерти, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за 

10т. 
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осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил Линеен календарен график 

включващ последователността и продължителността на 

всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на 

обществената поръчка. При изготвянето на графика следва 

да бъде спазена технологичната последователност за 

изпълнение на видовете работи и дейности съгласно 

техническото задание на Възложителя и техническото 

предложение на участника. 

Предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на 

дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, 

съгласно Техническото задание. Направено е описание на 

отделните етапи за изпълнение на поръчката. 

- участникът е предложил организация на работата на 

екипа от експерти, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил Линеен календарен график 

включващ последователността и продължителността на 

всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на 

обществената поръчка. При изготвянето на графика следва 

да бъде спазена технологичната последователност за 

изпълнение на видовете работи и дейности съгласно 

техническото задание на Възложителя и техническото 

предложение на участника. 

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание при условие, че е налично едно  от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за 

20т. 
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целите на настоящата методика под „задача“ се разбира 

обособена част от дефинирана дейност, 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); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение (материали, механизация, работници). 

Участникът е показал разпределението на човешките 

ресурси, строителната техника и механизацията по време 

на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на 

обществената поръчка. Посочените от участника 

необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 

обществената поръчка, съответстват на предложената 

организация за изпълнение на поръчката и представения 

календарен график; 

3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация 

на работата на екипа от експерти във връзка с 

технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на 

СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката, в следните три направления: 

-  спазване сроковете на изпълнение на СМР; 

- спазване нормативната рамка и подзаконовите 

строителни правила; 

-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените на 

строителни дейности.  

Предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на 

дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, 

съгласно Техническото задание. Направено е описание на 

отделните етапи за изпълнение на поръчката. 

- участникът е предложил организация на работата на 

екипа от експерти, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, необходими за 

30т. 
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качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил Линеен календарен график 

включващ последователността и продължителността на 

всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на 

обществената поръчка. При изготвянето на графика следва 

да бъде спазена технологичната последователност за 

изпълнение на видовете работи и дейности съгласно 

техническото задание на Възложителя и техническото 

предложение на участника. 

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание при условие, че са налични две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за 

целите на настоящата методика под „задача“ се разбира 

обособена част от дефинирана дейност, 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); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение (материали, механизация, работници). 

Участникът е показал разпределението на човешките 

ресурси, строителната техника и механизацията по време 

на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на 

обществената поръчка. Посочените от участника 

необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 

обществената поръчка, съответстват на предложената 

организация за изпълнение на поръчката и представения 

календарен график; 

3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация 

на работата на екипа от експерти във връзка с 

технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на 

СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката, в следните три направления: 

-  спазване сроковете на изпълнение на СМР; 

- спазване нормативната рамка и подзаконовите 

строителни правила; 

-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените на 
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строителни дейности. 

Предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание, а именно:  

- участникът е представил организация за изпълнение на 

дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, 

съгласно Техническото задание. Направено е описание на 

отделните етапи за изпълнение на поръчката. 

- участникът е предложил организация на работата на 

екипа от експерти, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил Линеен календарен график 

включващ последователността и продължителността на 

всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на 

обществената поръчка. При изготвянето на графика следва 

да бъде спазена технологичната последователност за 

изпълнение на видовете работи и дейности съгласно 

техническото задание на Възложителя и техническото 

предложение на участника. 

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание при условие, че са налични и трите 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за 

целите на настоящата методика под „задача“ се разбира 

обособена част от дефинирана дейност, 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); 

50т. 
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2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение (материали, механизация, работници). 

Участникът е показал разпределението на човешките 

ресурси, строителната техника и механизацията по време 

на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на 

обществената поръчка. Посочените от участника 

необходими ресурси, както и разпределението им по време на 

изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 

обществената поръчка, съответстват на предложената 

организация за изпълнение на поръчката и представения 

календарен график; 

3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация 

на работата на екипа от експерти във връзка с 

технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на 

СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката, в следните три направления: 

-  спазване сроковете на изпълнение на СМР; 

- спазване нормативната рамка и подзаконовите 

строителни правила; 

-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените на 

строителни дейности. 
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