
Приложение № ІІ 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-

изгодна оферта”. 

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта 

на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: 

   Комплексната оценка се определя по формулата 

 

              К(компл.)І = П1+П2+ П3+П4+ П5 

 

където 

 

 

Показател П1 - „Предложена цена” – до 20т - изразява се с цифра, представляваща 

съотношението между най-ниската предложена цена към предложената цена на 

участника, умножено по коефициент 20: 

 

        П1  =    предложена най-ниска цена  (лв.)                               х  20 

                     предложена цена в офертата на участника (лв.)      

                       

Забележка: Предложената обща стойност на единичните цени е сумата от всички 

предложени единични цени в попълнения образец на ценова оферта. Минимално 

предложената обща стойност на единичните цени е тази с най-ниска стойност от 

всички допуснати до оценяване оферти. 

 

Показател П2 - “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”– до 20т. -

изразява се с цифра , която представлява сума от „Технически подпоказатели - ТП”.  

 

П2 =ТП2.1+ТП2.2 + ТП2.3 + ТП2.4+ТП2.5 

 

Техническите под показатели (ТП) отчитат размера на ценообразуващите фактори, 

както следва;  

 

 ТП2.1  - Средна часова ставка  

 ТП2.2 - Допълнителни разходи за труд  

 ТП2.3  - Допълнителни разходи за транспорт и механизация   

 ТП2.4 – Доставно - складови разходи за материали  

 ТП2.5 – Печалба 



 

ТП2.1  - Средна часова ставка– до 4т - изразява се с цифра, представляваща 

съотношението между най-ниската часова ставка към предложената от участника 

часова ставка, умножено по коефициент 4: 

 

   ТП2.1  =    предложена най- ниска часова ставка (лв./ч.ч)       х  4 

                     часова ставка в офертата на участника (лв./ч.ч)                            

 

ТП2.2  - Допълнителни разходи за труд – до 4т - изразява се с цифра, 

представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за 

Допълнителни разходи за труд, към предложен от участника процент за допълнителни 

разходи за труд, умножено по коефициент 4: 

 

 ТП2.2 =  предложен най- нисък процент за доп. р-ди  труд (%)          х  4 

                процент за доп. р-ди  труд в офертата на участника (%)                            

 

ТП2.3 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация– до 4т - изразява се с 

цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за 

Допълнителни разходи за транспорт и механизация, към предложен от участника 

процент от стойността за Допълнителни разходи за транспорт и механизация, 

умножено по коефициент 4: 

 
  ТП2.3= предложен най- нисък процент за доп. р-ди за трансп. и механизация (%)       х  4                 

               процент за доп. р-ди механизация в офертата на участника (%)                            

 

ТП2.4  - Доставно-складови разходи за материали – до 4т - изразява се с цифра, 

представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за 

Доставно-складови разходи за материали, към предложен от участника процент от 

стойността за Доставно-складови разходи за материали, умножено по коефициент 4: 

 

ТП2.4= предложен най-нисък процент за дост-складови р-ди  материали (%)   х  4 

             процент дост.-складови р-ди материали в офертата на участника (%)                            

 

ТП2.5  - Печалба– до 4т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между 

най-ниския процент от стойността за Печалба, към предложен от участника процент 

от стойността за Печалба, умножено по коефициент 4: 

 

   ТП2.5 =   предложен най-нисък процент за печалба (%)               х  4 

             процент за печалба в офертата на участника (%)                            

                         

Показател П3  - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в 

техническото предложение до 40 т. - изразява се с цифра, представляваща 



съотношението между получената оценка от участника и максималната такава 

(100), умножено по коефициент 40: 

 

П3  =    получената оценка от участника   х  40 

                                          100 

 

Описание: Критерии оценка  

Представлява 

описание на цялостния 

процес на изпълнението на 

обществената поръчка, 

основният подход, етапите и 

дейностите по време на 

изпълнение на 

строителството, начина на 

комуникация между 

потенциалния изпълнител и 

Възложителя и вътрешния 

контрол, който изпълнителя 

ще осъществява. 

1. Участникът е посочил 

мерки и механизми, подход, план за работа и организация 

за всеки от долупосочените елементи:   

- временно строителство, 

- строителната площадка,  

- доставките на материали и оборудване,  

- изпитвания, 

- комуникация между участниците в 

процеса,  

- обозначаване на ключовия персонал с 

неговите отговорности и пълномощия,  

- документи свързани с изпълнението на 

строителството,  

- осигуряване на безопасност на работата,  

- мерки за опазване на околната среда  

Описано е управлението на работните процеси, които 

следва да гарантират постигането на желания краен 

резултат, като е представена обосновка, която 

разглежда как посочените мерки и механизми ще 

доведат до оптимално реализиране на крайния 

резултат. Предвидена е система за мотивирана 

възможност за замяна защитаваща интереса на 

Възложителя  с оглед качественото изпълнение на 

предмета на поръчката. 

 

2. Участникът е представил разпределение на 

човешките ресурси и отговорностите на отделните 

специалисти участващи в процеса по изпълнение на 

дейностите по специалности от което е видно, че 

необходимите ресурси са разпределени равномерно във 

времето. Предвидена е адекватна система за 

взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите 

специалисти на всяко едно място и момент. 

  

3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена  

комуникация между отделните специалисти 

гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне 

на конкретни задължения . 

 

4. Офертата на участника съдържа само общ 

ангажимент, че е създадена организация за изпълнение 

на поръчката качествено и в срок, съдържа описание на 

гореописаните елементи, както и мерки и механизми, 

но липсва съотнасяне на конкретна/ен 

мярка/механизъм с конкретния елемент.  Описано е 

управлението на работните процеси, които следва да 

гарантират постигането на желания краен резултат, 

като е представена обосновка, която разглежда как 

посочените мерки и механизми ще доведат до 

оптимално реализиране на крайния резултат, но не са 

100 т. – офертата 

отговаря на 

изискванията по 

т.1, т.2 и т.3 

80т – офертата 

отговаря на 

изискванията по 

т.1, т.2 или т.3 



разписани конкретни задачи и ресурси, необходими за 

изпълнението им. 

 

50т – офертата 

отговаря на 

изискванията по т.1, т. 

2 или т. 4 

10т – офертата 

отговаря на 

изискванията по т. 1 

 

Показател П4  - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната 

последователност и качество на строителните процеси до 15т.  - изразява се с 

цифра, представляваща съотношението между получената оценка на участника и 

максималната такава (100), умножено по коефициент15: 

 

П4  =    получената оценка на участника   х  15 

100 



Описание: Критерии оценка  

Представлява описание на 

мониторинга и методите за контрол 

изпълнението на видовете СМР, 

описание на дейностите, подлежащи на 

съгласуване и контрол на всички 

мероприятия от подготвителния 

период, описание на дейностите по 

съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основни 

материали за изпълнение на поръчката 

- произход, доставки, сертификати. 

Ако мерките не са свързани и 

насочени към постигането на 

конкретните обстоятелства, както и не 

са в състояние да ги постигнат, ще се 

счита, че системата е „неадекватна" и 

това обстоятелство няма да донесе 

точки на участника в скалата за оценка 

на съответствие. 

1. Участникът ясно и подробно* е посочил в 

техническото си предложение стратегията 

за контрол по видовете СМР и 

последователността на тяхното изпълнение, 

в съответствие с изискванията на 

техническата документация. Описал е 

всички стъпки по упражняването на 

вътрешно фирмен контрол както върху 

използването на строителните материали и 

изделия, тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, така и 

на ритмичността за доставяне, начин на 

складиране, начин на влагане.  

Предвиден е метод за работа при 

установяване на несъответствия с 

техническите спецификации по договора.  

Предвидена е система за срочната подмяна 

и материалите при установяване на 

несъответствие, както и система за 

контролирана замяна на материали при 

обективна необходимост, с цел запазване не 

интересите на възложителя и постигане на 

предвиденото в проекта качество.    

 

2. Участникът е посочил описание на всички 

мероприятия от подготвителния период, 

подлежащи на съгласуване и 

предварителен контрол  от Възложителя, 

както и  метод за работа при 

установяване на несъответствия  

 

3. Участникът е посочил описание на 

дейностите по съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основни 

материали за изпълнение на поръчката - 

произход, доставки, сертификати. 

 

4. Участникът  е описал формално  стъпките 

по упражняването на контрол, както върху 

строителните материали и изделия и 

тяхното съответствие на техническите 

изисквания на проекта, така и на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин 

на складиране, начин на влагане, изпитания 

и др. 

 

 

100т. – офертата 

отговаря на 

изискванията по 

т.1, т.2 и т.3 

80т – офертата отговаря 

ва изискванията по т. 1, 

т. 2 или т. 3 

 

50т – офертата отговаря 

на изискванията по т.1 

10 – офертата отговаря 

на изискванията по т. 4 

 

 

Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за 

тяхното избягване и преодоляване - до 5 т.  - изразява се с цифра, представляваща 

съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната 

такава (100), умножено по коефициент 5: 

П5  =    получената оценка за съответствие на участника   х  5 

100 



Описание: Критерии оценка  

Разглеждат се предложенията на 

участниците за управление на следните 

дефинирани от възложителя рискове, които 

могат да възникнат при изпълнението на 

договора: 

 Времеви рискове 

 Закъснение началото на започване на 

работите 

 Липса/недостатъчна координация и 

сътрудничество между  заинтересованите 

страни  на проекта,  

 Неизпълнение на договорни задължения, в 

това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя 

 Трудности при изпълнението на проекта, 

продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация 

 

 

1. Участникът е отчел всички възможни аспекти 

на проявление, области и сфери на влияние, 

оценил е вероятността за настъпване за всеки от 

описаните рискове и е оценил и предвидил 

степента на въздействието му върху 

изпълнението на договора за  всяка от 

дейностите, като е предложил ефективни и 

адекватни мерки; 

 

 

2. Предложени са ефективни контролни 

дейности, като всеки един риск е съпроводен с 

предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на 

риска и съответно конкретни адекватни 

дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. Посочени са 

конкретни похвати по отстраняване и 

управление на последиците от настъпилия риск.  

 

3. Участникът е предложил мерки за 

предотвратяване на дефинираните аспекти  от 

риска посредством които реално е възможно да 

се повлияе на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да бъде 

предотвратен. 

 

4. Предложени са мерки за управление на 

посочените рискове, но те реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или 

преодоляването им. Участникът е представил 

освен анализа и оценката на вероятността на 

отделните рискове и общ подход за управление 

на рисковете, който обаче не е приложим за 

всеки един от идентифицираните рискове. 

 

100т – офертата 

отговаря на 

изискванията по  

т.1,т.2 и т.3 

80т – офертата 

отговаря на 

изискванията  по 

т.1,т.2 или т.3 

50т – офертата 

отговаря на 

изискванията  по 

т.1 

10 – офертата 

отговаря на 

изискванията по 

т.4 

 

Стойността на получената оценка по всеки показатели и подпоказател се закръглява 

до втория знак след десетичната запетая. 

 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат 

разпоредбите на Чл.71, ал. 4 и ал.5 от ЗОП. 

Участниците се класират по низходящ ред. 

За целите на настоящата методика използваните в този раздел определения се тълкуват 

както следва: 

1. „Конкретен“ – който е точно определен, недвусмислен, съобразен с обстоятелствата, 

които описва; 

2. „Ясен” –който съдържа недвусмислено посочени конкретен вид технология, работи и 

дейности по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани сред останалите 

видове дейности. 

 

 

 

 



3. „Подробен”/“Подробно“ – който/което освен че съдържа недвусмислено посочени 

конкретен вид технология, работи и дейности, не се ограничава в тяхното просто 

изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с 

обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение 

към повишаване качеството и надграждане над предвидените в документацията за 

участие и/или в съществуващите стандарти и технически спецификации.  

4. Формално описание – описание, което не е насочено  към предмета на поръчката; 

има общ, бланкетен характер.  

  
 


