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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, 

се оценяват по следния начин: 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта.  

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

офертата. 

 1. Критерий за възлагане: В настоящата обществена поръчка икономически 

най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане оптимално 

съотношение качество/цена: 

 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи 

качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се 

представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

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

КО = П1 + П2 + П3 + П4,  

където: 

 1. КО е комплексна оценка. 

 1.1. Срок за изпълнение на строителството - (П1) – 20 точки; 

 1.2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти, проявили се в гаранционните 

срокове - (П2) – 20 точки; 

 1.3. Гаранционен срок за обекта - (П3) – 10 точки; 

 1.4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - (П4) – 50 точки. 

 

Оценката по показател П1, П2 и П3 се формира на базата на представеното от всеки 

участник техническо предложение. На оценка подлежат единствено предложения, които 

отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните 

части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за 

участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на 

поръчката. 

 

  Показател П1 „Срок за изпълнение на строителството“ 

 Показателят П1 - Оценява се предложеният срок за изпълнение на строителството 

в календарни дни. Предложенията по показател срок за изпълнение на строителството се 

представят като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за 

изпълнение е предложен в различна мерна единица.  

 Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на 

строителството по-кратък от 90 календарни дни или по-дълъг от 120 календарни 

дни. 

   

 Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на 

съставяне на Протокол 2 за обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15. 

    Оценката на участниците по Показател П1 се изчислява по формулата: 

 

                Т1 min               

 П1  =  --------------- х 20 

                  Т1 i                   



   

  Където: 

  Т1min е най-краткият предложен срок за изпълнение на строителството от 

участник в процедурата; 

Т1i е предложеният срок за изпълнение на строителството от съответния участник; 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на  

срока за изпълнение  е 20 точки. 

 

 Показателят П2 - „Срок за реакция за отстраняване на дефекти се в 

гаранционните срокове“  

 Показателят П2 - Оценява се предложеният Срок за отстраняване на дефекти, 

проявили се в гаранционните срокове. Предложенията по показател срок за отстраняване 

на дефекти, проявили се в гаранционните срокове, се представят като цяло число в 

календарни дни.  

 Оценката на участниците по Показател П2 се изчислява по формулата: 

 

                Т2 min               

 П2  =  --------------- х 20 

                  Т2 i                   

    

Където: 

Т2 min e минималният предложен срок за отстраняване на дефекти, проявили се в 

гаранционните срокове от участник в процедурата; 

Т2 i e предложеният срок за отстраняване на дефекти, проявили се в гаранционните 

срокове, от съответния участник; 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на 

гаранционен срок е 20 точки. 

Забележка: Минималният срок за реакция за отстраняване на дефекти 

проявили се в гаранционните срокове не трябва да бъде по-кратък от 1 календарен 

ден. 

 

  Показател П3 - Предлаган гаранционен срок за обекта 

  Оценката на участниците по Показател П3 се изчислява по формулата: 
 

                Г i              

 П3  =  --------------- х 10 

                  Г max                

  

 Където: 

 Г i е предложен гаранционен срок от съответния участник; 

 Г max е предложен максимален гаранционен срок от участник в процедурата; 

 Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на 

гаранционен срок  е 10 точки. 

 Гаранционния срок не следва да е по-малък от предвидените в Наредба №2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и да 

не надвишава два пъти минималните гаранционни срокове, предвидени в горепосочената 

Наредба. 

  Забележка: Участник предложил гаранционен срок, под или над определените 

по-горе срокове, се отстранява от участие в процедурата.  

 

Показателят П4 - оценка на Ценово предложение за изпълнение на поръчката  



Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за 

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

документацията за участие в процедурата. 

 

 Оценката на участниците по Показател П4 се изчислява по формулата: 
 

            Ц min 

П4 = ---------- х 50 

Ц i 

 

Където: 

Цmin е предложената минимална обща цена от участник в процедурата; 

Цi е предложената обща цена от съответния участник; 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на 

ценовото предложение е 50 точки. 

 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

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 показатели, извън посочените по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с предходния текст. 

 
 

 

 

  

 

 


