
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в Община Костенец“, сключен 

договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) № 23/07/2/0/00449 от 13.03.2018 г. по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка – 7 на ПРСР 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ 

ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА  

Обществената поръчка, се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: 

оптимално съотношение качество / цена. 

На оценка по настоящата методика подлежат предложения които са в съответствие с 

Техническите спецификации и да не бъдат преценени като „Неподходяща оферта”. 

„Неподходяща оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации 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. 

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните 

изискуеми елементи: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да 

е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството.  

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация 

на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена 

йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и 

дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението 

на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие 

от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а 

не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 
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случаите на отклонение от изпълнението й. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 Организиране на работния процес, така че да не се нарушава работният процес в 

сградите в които се извършват дейностите предмет на поръчката; 

 Предприемане на мерки за опазване на живота и здравето на граждани, 

преминаващи в близост до строителния обект; 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. 

Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са 

приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични 

особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: 

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката 

и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени 

горива, масла и др. работни течности от механизацията използвана при изпълнението 

предмета на поръчката; 

• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 

• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен 

вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност 

по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното 

изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на 

СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други 

съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на 

работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност 

на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. 

Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички 

дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително 

обявените условия на възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен 

в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в Техническото 

предложение на участника. 

 

ВАЖНО!  

Участник се отстранява от процедурата: 

 Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на 

техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката; 

 Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи 

на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение; 
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В случай, че Техническото предложение отговоря на минимално поставените 

изисквания и съдържа задължително изискуеми елементи, участникът се допуска до оценка, 

съгласно следната методика: 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може 

да получи е 100 точки. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 
Показател (наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна 

тежест в КО в % 
1. Срок за изпълнение (СИ) 100 40 
2. Цена за изпълнение на поръчката 
(ЦИ) 100 60 

 

Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя съгласно следната формула: 

КО = СИ х 40 % + ЦИ х 60 %, където: 

Срок за изпълнение на СМР (СИ) - максимален брой 100 точки получава участник 

предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР 

СИ = СИ min/ СИ n х 100, където: 

СИ n - срок за изпълнение на СМР в календарни дни /цяло/ число, предложен от n-тия 

участник  

СИ min - най-краткия предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни /цяло число/ 

* Минималния срок за изпълнение е 120 календарни дни, а максималният срок за изпълнение е до 

240  календарни дни; 

**Участник предложил срок за изпълнение на строителството по-кратък или по-дълъг 

от определения от възложителя срок ще бъде отстранен от участие в процедурата; 

*** Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 

различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение на строителството и Линейния календарен график. 

 

Цена за изпълнение на поръчката (ЦИ) - максималния брой точки е 100 и оценката се 

получава по следната формула: 

ЦИ = ЦИ min/ ЦИ n х100 , където: 

ЦИ min - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката  

ЦИ n - цена за изпълнение на поръчката, предложена от n-тия участник 

Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на 

обществената поръчка. Участник, чиято цена надхвърля прогнозната стойност ще бъде 
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отстранен от участие в настоящата процедура. 

Забележка: Всяко получено съотношение като числова стойност по показателите ще 

бъде закръглено до втори знак след десетичната запетая. 

Методика за оценка: 

На първо място ще бъде класиран участника, чиято офертата е получила най-голяма 

стойност на комплексната оценка КО. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ 

ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 100 т. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най- изгодна ще се приеме тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.  

При еднакви предложения и по двата показателя се провежда публичен жребий по 

реда на ЗОП. 

 


