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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците за всяка обособена позиция, се 

извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“. 

Комплексна оценка (КО) = ОМ х 60 % + ОЦ х 40 % 

„ОМ” е оценката по показател „Методология на работа” 

„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена” 

 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник е 100 т., сумарно от показателите. 

 

1. Показател – „Методология на работа” (ОМ) 

Показател „Методология на работа” (ОМ), съдържа следните подпоказатели: 

Методология на работата (ОМ) – елементи (Пi) 

 

Максимално 

възможен брой точки 

Методология на работа при изпълнение на проектиране и 

авторски надзор – ОМ 1 
30 

Методология на работа при изпълнение на СМР – ОМ 2 70 

Методология на работа (ОМ) 100 

ОМ = ОМ 1 + ОМ 2 

 

Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор – ОМ 1: 

Максимален брой точки по този подпоказател - 30 т. 

Скалата за получаване на точки е четиристепенна – 1, 10, 20, 30 точки. 

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология 

на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ са следните: 

Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор трябва да бъде 

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да 

съдържа като минимум: 

1. Представяне на предвидените за изпълнение дейности; 

2. Представяне на организацията и стратегията за изпълнение на дейностите; 

3. Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, включващ 

последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им. 

Метод на формиране на оценката: 
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Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява с 1 

точка, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на проектиране и 

авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени 

в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. 

Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява 10 

точки, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на проектиране и 

авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, 

посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с 

предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство: 

1. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на 

членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с 

Възложителя. 

Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява 20 

точки, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на проектиране и 

авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени 

в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и 

са налице кумулативно долните обстоятелства: 

1. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на 

членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с 

Възложителя; 

2. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между 

предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението. 

Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява 30 

точки, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на проектиране и 

авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени 

в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и 

са налице кумулативно долните обстоятелства: 

1. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на 

членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с 

Възложителя; 

2. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени  взаимовръзките между 

предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

проектанти, чрез прилагането на които е онагледен ефекта за постигане качествено изпълнение 

на поръчката. 

 

Методология на работа при изпълнение на СМР – ОМ 2: 
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Максимален брой точки по този показател - 70 т. 

Скалата за получаване на точки е ч етиристепенна – 1, 20, 40, 70 точки. 

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология 

на работа при изпълнение на СМР“ са следните: 

Методология на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум: 

1. Представени са дейностите в тяхната технологична последователност в етапите 

на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, 

строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ; 

2. Представени са методите за контрол, имащи за цел качественото изпълнение на 

СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол 

включват: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, 

изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности; 

3. Представен е Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да 

съдържа времевото разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение 

на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и 

предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява 

тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени 

ресурсите – човешки и технически. 

 

Метод на формиране на оценката: 

Методологията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 1 точка, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа 

минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата 

спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката. 

Методологията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 20 точки, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа 

минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата 

спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство: 

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – 

подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на 

обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени 

с необходимите технически и човешки ресурси. 

 

Методологията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 40 точки, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа 

минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата 

спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните 

обстоятелства: 

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – 

подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на 
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обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени 

с необходимите технически и човешки ресурси; 

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на 

подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в 

експлоатация. 

Методологията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 70 точки, в случай че: 

Участникът е представил „Методология на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа 

минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата 

спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните 

обстоятелства: 

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР –

подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на 

обекта като цяло с протокол-образец 15,  в тяхната технологична последователност са обезпечени 

с необходимите технически и човешки ресурси; 

2. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от 

етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и 

въвеждане обекта в експлоатация; 

3. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на 

подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в 

експлоатация. 

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма 

представена минимално изискваната от възложителя информация за подпоказател 

„Методология на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор“ – ОМ 1 и/или 

подпоказател „Методология на работа при изпълнение на СМР“ – ОМ 2 и/или частите на 

предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от 

частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде 

допуснат до оценяване. 

 

2. Показател – „Предлагана цена” (ОЦ) 

Показател „Предлагана цена” – с максимален брой точки 100 т. 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска 

цена – 100 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

         Рmin 

ОЦ= 100 х --------, където 

           Рn 

„100” са максималните точки по показателя; 

Р n– Общата цена, предложена от съответния участник; 

Рmin – предложената минимална Обща цена. 
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При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да съобразят с 

максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за изпълнението на настоящата 

обществена поръчка. 

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност по 

настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена се отстраняват от участие 

в процедурата. 

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти над нея 

ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.  

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взима предвид 

изписаната с думи обща цена. 

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на Участника от 

процедурата. 

Крайно класиране на Участниците: 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки 

участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

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. 


