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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

ПОСТЪПИЛИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“ 

 
 Настоящата методика служи за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, 
комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.  
 

ВАЖНО !!! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения 
в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 
обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. 
изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; 
действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената 
поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията 
за участие; 

- Липсва/т компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една 
от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка; 

1. Критерий за оценка на офертите 
Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-

изгодна оферта”. 
2. Показатели за формиране на комплексната оценка 
При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и 

накрая двете оценки се обединяват. 
 

 Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 
П1 „Предложена цена”-максимална оценка 50 точки. 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц 

2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  тел/факс  +3597142/3234;2308 
е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com 
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П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”-максимална оценка 50 
точки.  

П1 „Предложена цена”-показателят се изчислява по следната формула: 

П1 = (Цена мин. / Цена участник)*50, където Цена мин. е най-ниската предложена цена от 
участник, а Цена участник е цената, предложена от даден участник, съгласно представеното от 
него ценово предложение. 

П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”- в техническото си 
предложение, участникът трябва да посочи организация за изпълнение на строителството, съгласно 
техническа спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

Показателят се изчислява по следният начин :  

П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката” Макс.50 

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 изпълнението на строителството, 

съгласно техническата спецификация, направено е описание на отделните етапи за 

изпълнение на поръчката. 

- 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 поръчка. 

- Участникът е представил линеен календарен график, който включва 

последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с 

изпълнението на обществената поръчка. При изготянето на графика следва да бъде 

спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на 

участника. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 
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- Участникът е представил организация за изпълнението на строителството, 

съгласно техническата спецификация, направено е описание на отделните етапи за 

изпълнение на поръчката. 

- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как 

се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 
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комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка. 

Участникът е представил линеен календарен график, който включва последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнението на 

обществената поръчка. При изготянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, съгласно техническата 

спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация при условие че са налични две от следните 

обсотятелства: 

       1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти /кой какво ще 

изпълнява/  на ниво отделна задача*; 

       2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

/материали, механизация, работници и др./ и задължения/та на отговорния/те за 

изпълнението експерт/и; Участникът е показал разпределението  на човешките ресурси, 

строителната техника и механизация по време на изпълнението на работите. Посочените 

от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на 

работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и 

представения календарен линеен график; 

        3. Предложени са мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и методи за управление, наблюдение 

и контрол на изпълнението на всяка дейност от Техническата спецификация 

        4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата спецификация, като е 

участникът е включил допълнителна описателна част* към нея, която обосновава в 

логическа и взаимосвързана последователност предложената програма за 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 изпълнението на строителството, 

съгласно техническата спецификация, направено е описание на отделните етапи за 

изпълнение на поръчката. 

- 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 поръчка. 
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Участникът е представил линеен календарен график, който включва последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнението на 

обществената поръчка. При изготянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, съгласно техническата 

спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация при условие че са налични три от следните 

обсотятелства: 

1.   За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти /кой какво ще 

изпълнява/  на ниво отделна задача*; 

2.  За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

/материали, механизация, работници и др./ и задължения/та на отговорния/те за 

изпълнението експерт/и; Участникът е показал разпределението  на човешките 

ресурси, строителната техника и механизация по време на изпълнението на 

работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението 

им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената 

организация за изпълнение на поръчката и представения календарен линеен 

график; 

3.  Предложени са мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и методи за управление, 

наблюдение и контрол на изпълнението на всяка дейност от Техническата 

спецификация 

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата спецификация, като е 

участникът е включил допълнителна описателна част* към нея, която обосновава в 

логическа и взаимосвързана последователност предложената програма за 

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 изпълнението на строителството, 

съгласно техническата спецификация, направено е описание на отделните етапи за 

изпълнение на поръчката. 

- 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 поръчка. 
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Участникът е представил линеен календарен график, който включва последователността и 

продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнението на 

обществената поръчка. При изготянето на графика следва да бъде спазена технологичната 

последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, съгласно техническата 

спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация при условие че са налични и четирите 

обсотятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти /кой какво ще 

изпълнява/  на ниво отделна задача*; 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

/материали, механизация, работници и др./ и задължения/та на отговорния/те за 

изпълнението експерт/и; Участникът е показал разпределението  на човешките 

ресурси, строителната техника и механизация по време на изпълнението на 

работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението 

им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената 

организация за изпълнение на поръчката и представения календарен линеен 

график; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката; Обосновани са механизми и методи за управление, 

наблюдение и контрол на изпълнението на всяка дейност от Техническата 

спецификация 

4. Предложени са срокове за всички дейности от Техническата спецификация, като е 

участникът е включил допълнителна описателна част* към нея, която обосновава в 

логическа и взаимосвързана последователност предложената програма за 

изпълнение на поръчката. 

* 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, т.е. има ясно 
дефинирано начало и край, и измерими резултати/ 

*описателната част, съпровождаща предложението за организация на работата взима 
предвид и разглежда времето, както за подготвителните дейности, така и за основните мероприятия 
(задачи) за изпълнението на всяка дейност, съгласно Техническата спецификация и представлява 
предложението на участника за организация на човешки, технически и материални ресурси, така че 

да се изпълни качествено предмета на поръчката в пълния ѝ обем и в дефинирания срок. 

Комплексната оценка-КО за всяка оферта се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2 

КО има максимална стойност 100 точки. 


