
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА 

 

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодна оферта по критерия – „оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла 

на чл.70, ал.2, т. 3 от ЗОП. 

Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на показатели, 

включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка – 

концепция за изпълнение и предложена цена. 

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

за всяка оферта „Комплексна оценка”. 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

1. Комплексна оценка 

Комплексната оценка се определя на база следните показатели: 

 Концепция за изпълнение (КИ), с максимална стойност 60 точки в 

комплексната оценка. 

 Ценови показател (ЦП), с максимална стойност 40 точки в комплексната 

оценка. 

 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

КО = КИ+ЦП 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Оценката по всеки един показател се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

2. Определяне на оценката по показателя „Концепция  на изпълнение“ 

(КИ) 

Всяка оферта, която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 

подлежи на експертна оценка за степента ѝ на съответствие с критериите, посочени в 

таблицата по-долу. 

В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената 

оценка по всеки един критерий. 

Оценките, които могат да се поставят по показателя са – 10 точки, 20 точки, 30 

точки, 40 точки, 50 точки и 60 точки. 

Оценка от 10 точки се присъжда, когато офертата отговаря на изискванията към 

съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, изготвена е в съответствие 

с изискванията на Възложителя /техническата спецификация/, но не може да се установи 

наличието на обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на изпълнение, 

посочени в таблицата по-долу. 



Оценка от 20 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 

10 точки и в нея се установи наличието на обстоятелството под номер 1 в таблицата 

по-долу, което обосновава по-високо качество на изпълнение. 

Оценка от 30 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 

10 точки и в нея се установи кумулативното наличие на обстоятелствата под номер 1 и 

номер 2 в таблицата по-долу, които обосновават по-високо качество на изпълнение. 

Оценка от 40 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 

10 точки и в нея се установи кумулативното наличие на обстоятелствата под номер 1, 

номер 2 и номер 3 в таблицата по-долу, които обосновават по-високо качество на 

изпълнение. 

Оценка от 50 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 

10 точки и в нея се установи кумулативното наличие на обстоятелствата под номер 1, 

номер 2, номер 3 и номер 4 в таблицата по-долу, които обосновават по-високо 

качество на изпълнение. 

Оценка от 60 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 

10 точки и в нея се установи кумулативното наличие на всички пет от 

обстоятелствата, обосноваващи по-високо качество на изпълнение, посочени в 

таблицата по-долу. 

 

№ на 

обстоятелството 

Обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на 

изпълнение: 

1  Предложената концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи навременното и качествено 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и изразяващи 

се в: разпределение във времето на работните звена, както и 

индивидуалните експерти и работници за изпълнение на 

предвидените дейности, като са дефинирани състава и 

квалификацията им и са посочени конкретните задължения, които 

същите ще изпълняват съобразно планираните за изпълнение от 

тях дейности. 

2  Предложената концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи навременното и качествено 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и изразяващи 

се в: организация за съставяне на необходимите документи за 

изпълнение предмета на поръчката, подлежащи на изготвяне от 

страна на изпълнителя, като е посочено съдържанието им, 

основания за тяхното съставяне, мерки за навременното 

изпълнение, отговорен служител за изпълнение на дейността и 

отговорни лица за удостоверяването им. 

3  Предложената концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи навременното и качествено 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и изразяващи 

се в: организация на доставката на материалите, необходими за 



изпълнението на строежа. Посочени са и конкретни мерки за 

осигуряване на своевременна доставка на необходимите 

материали, както мерки за извършване на входящия контрол за 

качество и съответствие на доставяните материали с предвидените 

за използване такива. За всяка една от мерките е посочено същност 

и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за 

изпълнението й, конкретния експерт и/или служител, ангажиран с 

прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на 

дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще 

изпълнява с посочване на техните конкретни задължения. Мерките 

следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от 

изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на 

целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на 

материалите. 

4  Предложената концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи навременното и качествено 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и изразяващи 

се в: конкретни действия, които се предвиждат за изпълнението на 

всяка една от предложените мерки за опазване на околната среда и 

контрол на социалното напрежение, в това число конкретния 

служител, ангажиран с прякото им изпълнение, както и посочване 

на експертите от ръководния състав на участника, които ще 

контролират изпълнението на мярката и начините им на 

взаимодействие с контролирания/ните служители. Мерките следва 

да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен 

ефект от изпълнението им. 

5  Предложената концепция за изпълнение съдържа 

характеристики, гарантиращи навременното и качествено 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и изразяващи 

се в: организация за вътрешен контрол и механизми за осигуряване 

на качеството по време на изпълнение на строителството. 

Направено е предложение с мерки за осигуряване на качество по 

време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за 

осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват на 

мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат 

при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, 

които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на 

отделните техни задължения, свързани с дейностите по 

конкретната мярка. Мерките следва да бъдат съпроводени и от 

описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната 

мярка към изпълнението на договора като цяло. 

За целите на методиката, следва да се имат предвид следните дефиниции: 

Навременно – от цялостната разработка се обосновава извод за гарантирано 

спазване на предложения от участника срок. 



Качествено изпълнение – от цялостната разработка се обосновава извод за 

изпълнение на поръчката съгласно действащата нормативна уредба, изискванията 

на Възложителя и проекта на договора. 

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, 

като аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-горе и 

обосновава наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички 

изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея. 

3. Определяне на оценката по показателя „Ценови показател“ (ЦП) 

 

Начин за определяне на оценката по показател ЦП — „Ценови показател“. 

 

ЦП= (Цmin/Цi)*40, където 

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Преди извършване на оценката, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата и не надвишават максималния предвиден 

ресурс и същите са калкулирани вярно. 

Стойностите в ценовата оферта следва да бъдат закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. 

Участници, чиито ценови предложения не отговарят на посочените изисквания, 

се отстраняват от процедурата. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с ценовото предложение, ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

При несъответствие между изписаната с цифри и изписаната с думи цена ще се 

взема предвид изписаната с думи. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство. 

 


