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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните 

територии в землищата на общински центрове гр. Долна Митрополия, гр. Правец и  

гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна 

Митрополия, Иваново, Котел, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Рудозем, Русе, Силистра, 

Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково и Чепеларе по 12 (дванадесет) обособени 

позиции 

 

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната 

до оценка оферта, включително за относителната тежест, на всеки от показателите за 

определяне на икономически най-изгодната оферта. 

Настоящата обществена 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“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на 

Офертите), се оценяват с Комплексна оценка (КО). 

За „икономически най-изгодна“ се определя тази Оферта, която има най-висока 

Комплексна оценка (КО). 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки. 

Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните два 

показателя: 

Показател 
Максимално възможен 

брой точки 

Относителна тежест в 

комплексната оценка 

КТП – Качество на техническо 

предложение   
100 60% 

ПЦ – Предложена цена 100 40% 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е: 

КО (Комплексна оценка)= КТП х 60% + ПЦ х 40% , 

където: 
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Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална 

стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 60%, представляваща оценка на 

предложението за изпълнение на поръчката в Техническото предложение на Участниците;  

Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и 

относителна тежест 40%, представляваща оценка на Финансовото предложение на 

Участниците. 

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.  

Офертите се оценяват в следната последователност:  

1. Определяне на оценка по Показател КТП на съответната, оценяема оферта;  

2. Определяне на Показател ПЦ на съответната, оценяема оферта;  

3. Определяне на Комплексна оценка КО на съответната, оценяема оферта.  

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана 

цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната 

запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания на 

предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая.  

Показател „Качество на техническо предложение“ – КТП: 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 

Оценка по технически показатели за изпълнение на предмета на поръчката – ТП, 

формирана по следния начин: 

КТП = А𝟏 × 𝟕𝟎 % + А𝟐 ×  𝟑𝟎 %, където: 

А1 „Начин и средства за изпълнение на поръчката“ (НСИП)  

 – представлява сбор на присъдените точки по показателя (максимум 100 т.)   

А2 „Срок за изпълнение на поръчката“ – представлява показател за предложения 

срок за изпълнение с тегловен коефициент в оценката на техническото предложение – 

(максимум 100 т.). 

Методика за определяне на оценката по показател „Качество на техническото 

предложение“ (КТП) 

Оценката по Показател КТП представлява оценка на предложения от Участника 

начин на изпълнение на дейностите и услугите, възлагани в обхвата на всяка отделна 

обособена позиция, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от 

относимите към тях нормативни актове, Техническата спецификация и останалите 

изисквания на Възложителя за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при 

отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на 

крайния продукт при оптимален разход на средства и време.  
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Техническо предложение, което не съответства на изисквания на Техническата 

спецификация и/или на разпоредби на българската и европейската нормативната уредба и 

което не съдържа в обхвата си всички минимум изискуеми дейности по точки от 1 до 4, 

(вкл. подточките на т. 2 от 2.1 до 2.5) от съответната Техническа спецификация, няма да 

бъде оценявано и ще бъде отстранено от участие в процедурата.  

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на 

Участниците в процедурата по показател КТП, съгласно описаните в таблицата по-долу 

качествени подпоказатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на 

изискванията на съответната за обособената позиция Техническа спецификация на 

Възложителя и на разпоредбите на българската и европейската нормативната уредба.  

Срокът за изпълнение на поръчката следва да се представи в календарни дни. 

Срокът за изпълнение не може да бъде повече от определения в техническата 

спецификация срок за изпълнение на работата в календарни дни. 

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка 

на Комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което 

следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.  

Подпоказатели за оценка на качеството на съответното техническо предложение: 

КАЧЕСТВО  НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

А1 „Начин и средства за изпълнение на поръчката“ Максимален брой точки 100 

Техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация, като включва 

описание на всички изброени в нея дейности, но по никакъв 

начин не надгражда нейното съдържание 

1 точки 

Техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация, като включва 

описание на всички изброени в нея дейности, но съдържа и 

следните надграждащи елементи:  

1. Предложени са конкретни комуникационни канали (начин 

и честота) за комуникация с възложителя и заинтересовани в 

процеса  на изпълнение лица. 

 

2. Представен е начинът, по който участника ще извършва 

контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на 

резултатите и проследяване на спазване на изискванията за 

 

 

 

 

 

 

 

9 точки 

 

 

 

 

 

 

20 точки 
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качество. 

 

3. Представени са техническите средства - вид оборудване, 

софтуер и други, които участникът планира да използва при 

изпълнението на всяка от отделните дейности от обхвата на 

поръчката, както и конкретното им разпределение при 

изпълнение на всяка една от дейностите. 

 

4. Участника е представил начинът, по който се разпределят 

задачите и отговорностите на отделните експерти за всяка от 

дейностите в Техническата спецификация, включително във 

времево отношение, разписана е конкретна функция на всеки 

един експерт, като е описано взаимодействието и 

координацията между отделните специалисти в екипа. 

Представената организационната структура на персонала, 

следва да  е в пълно съответствие с описаната организация на 

работната сила в план - графика за организация на работата, 

приложен към техническото предложение. 

 

 

 

 

 

30 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 точки 

 

 

 

А2 „Срок за изпълнение на поръчката“ Максимален брой точки 100 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

А2= 𝟏𝟎𝟎 × (1 −
𝐴𝐵𝑆(Суч−Сср)

Сср
), 

където  

Суч – срок, предложен от съответния участник в 

процедурата; 

Сср – средно аритметична стойност от сроковете, 

предложени от всички участници в процедурата. 

ABS – функция за абсолютна стойност 

 

 

2. Показател „Ценово предложение“ - ЦП 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

ЦП = 100 x (ЦПмин /ЦПуч), където: 

ЦПмин – най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС съгласно 

Ценовите предложения на всички участници; 
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ЦПуч – обща цена  в лв. без ДДС, предложено от съответния участник в процедурата. 

При подготовката на ценовото предложение всеки участник следва да направи 

проверка за аритметични грешки в приложените стойности, тъй като за сключване на 

договор ще се приема предложената цена, изписана словом в образеца на ценовото 

предложение. Предложената цена трябва да е число по-голямо от 0 (нула), закръглено до 2 

(втори) знак след десетичната запетая. 

ВАЖНО! 

Възложителят ще оценява нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта 

посредством изброените качествени показатели чрез експертна оценка. 

Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на 

информацията в техническите предложения на участниците. Възложителят следи 

за тяхното наличие или липса за всяка една от дейностите по предмета на 

поръчката, като съответно има надграждане върху изискванията за поставянето на 

по-високите точки. 

Предложения на участници в обществената поръчка, които не отговарят на 

Техническата спецификация на Възложителя и/или приложенията към него, 

действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, в които липсва 

обективна обвързаност между дейностите по техническото задание, предлаганите 

ресурси за изпълнение на поръчката, графикът и срокът за изпълнение няма да бъдат 

оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване! 

 


