
 

 

 
 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа 

на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „най-ниска цена“ по смисъла на 

чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 

финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна 

оценка за определяне на класиране. 

1. Критерий за оценка - зимно поддържане на общинска пътна мрежа  

Критерият за оценка на офертите е «най-ниска цена», определена по формулата 

Ц=60%М+20%П+20%Р:  

Където, 

М - Средна цена за машиночас на трите снегорина с тeжест 60 %;  

П – Средна цена на лугиран и опесъчен участък от път на км. с широчина 6.00 м. 

с всички необходими разходи с тeжест 20%. 

Р - Средна цена за машиночас на ротор с тeжест 20 %; 

Комисията определя оценките на офертите за всеки вид дейност поотделно. 

Крайното класиране (комплексната оценка) на участниците се извършва като 

сбор от точките на видовете дейности, получени от всеки участник.  

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

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обособената 

позиция от обществената поръчка. 

2. Критерий за оценка - зимно поддържане на улици на територията на 

гр. Кубрат 

Критерият за оценка на офертите е «най-ниска цена», определена по формулата 

Ц=60%М+40%П:  

Където, 

М - Средна цена за машиночас на двата снегорина с тeжест 60 %;  

П – Средна цена на лугиран и опесъчен участък от улица за км. с широчина 6.00 

м. с всички необходими разходи с тeжест 40%. 

Комисията определя оценките на офертите за всеки вид дейност поотделно. 

Крайното класиране (комплексната оценка) на участниците се извършва като 

сбор от точките на видовете дейности, получени от всеки участник.  

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

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обособената 

позиция от обществената поръчка. 

3.Критерий за оценка - стегопочистване на улична мрежа 

 Критерият за оценка на офертите е «най-ниска цена» за машиночас на снегорина 

на улица за км. с широчина 6.00 м. с всички необходими разходи. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена.  

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обособената 

позиция от обществената поръчка. 

 


