
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Проектиране и упражняване на авторски надзор за съществуващи сгради на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър“ 

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

разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта” в 

съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена. Класирането 

на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка оферта „Комплексна 

оценка“(КО). Максималният брой точки, които участник може да получи е 50 точки.   

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: 

Показател –П 
Максимално възможен 

брой точки 

Относителна тежест в 

комплексната оценка 

Т – Техническо предложение 30 60% 

П – Ценово предложение 20 40% 

 

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

КО /Комплексна оценка/ = Т/Т1+Т2/ + П  

Показател Т – Техническо предложение представлява сбор от присъдените точки по всеки 

показател с тегловен коефициент – 60% и се прави по следната методика: 

Т – Техническо предложение 

Т1 Подход при решаване на проектантската задача – 15 точки 

Т2 – Контрол на качеството при решаване на проектантската задача – 15 точки 

 

ПОКАЗАТЕЛ Т1 – ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

експертна оценка и се оценяват по следните критерии: 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

Мотиви и аргументи на 

комисията 



- Детайлно (всеки етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него) са описани 

етапите на изпълнение на задачата 

5 

 

- Детайлно (всеки етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него) са описани 

етапите на изпълнение на задачата 

- Описани са дейностите на всеки един етап 

от изпълнението на проектантската задача, 

като е обоснована тяхната последователност 

и взаимовръзка. 

10 

 

- Детайлно (всеки етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него) са описани 

етапите на изпълнение на задачата 

- Описани са дейностите на всеки един етап 

от изпълнението на проектантската задача, 

като е обоснована тяхната последователност 

и взаимовръзка, и участникът обосновава и 

доказва как ще управлява и контролира 

описаните дейности, така че 

проектантската задача да бъде изпълнена в 

изисквания обем и в предложения от него срок. 

15 

 

В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 5 т., 

участникът ще бъде отстранен. 

„Етап“ следва да се разбира като всеки съставен от последователни и взаимосвързани 

дейности, но отделен и отличим сегмент от работата по изпълнение на проектантската 

задача, който може да се изпълнява самостоятелно и чийто резултат/и допринасят за 

изпълнението на проектантската задача.  

„Дейност“ е съставна част от етапа на изпълнение на проектантската задача и следва да се 

разбира като комплекс от практически действия, съчетани при необходимост с теоретични 

подходи, и обезпечени с човешки и технически ресурси, който има конкретен резултат, 

допринасящ за изпълнение на етапа и проектантската задача като цяло. 

ПОКАЗАТЕЛ Т2 – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ РЕШАВАНЕ НА 

ПРОЕКТАНТСКАТА ЗАДАЧА 



Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на 

експертна оценка и се оценяват по следните критерии: 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

Мотиви и аргументи на 

комисията 

- Участникът е дефинирал минимум три 

показателя за качество, които ще бъдат 

следени при изпълнение на проектантската 

задача, и е обосновал приложимостта им; 

5 

 

- Участникът е дефинирал минимум три 

показателя за качество, които ще бъдат 

следени при изпълнение на проектантската 

задача, и е обосновал приложимостта им; 

- Предложени са минимум три мерки за 

контрол на качеството при решаване на 

проектантската задача, относими към 

дефинираните показатели за качество и 

гарантиращи съответствие с приложимата 

нормативна уредба и изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническото 

задание; 

10 

 

- Участникът е дефинирал минимум три 

показателя за качество, които ще бъдат 

следени при изпълнение на проектантската 

задача, и е обосновал приложимостта им; 

- Предложени са минимум три мерки за 

контрол на качеството при решаване на 

проектантската задача, относими към 

дефинираните показатели за качество и 

гарантиращи съответствие с приложимата 

нормативна уредба и изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническото 

задание; 

 

15 

 



- Предложените мерки за контрол на 

качеството са конкретизирани по всеки един 

от етапите за изпълнение на проектантската 

задача, като е обоснована тяхната 

приложимост и съответствие с 

декомпозицията на работата по етапи; 

В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 5 т., 

участникът ще бъде отстранен. 

 

Общата максимална оценка при изчисляване на Показател Т „Техническа оферта“ е 30 точки. 

Показател П – Ценово предложение - Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на 

поръчката получава максимален брой точки по показателя – 20 точки. Оценките на участниците 

по показателя с теглови коефициент 40% се изчисляват по формулата:  

П = (Цmin / Цi) х 20 (брой точки), където: 

Цmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на 

всички участници; 

Цi е предлагана цена в лева без ДДС от съответния участник. 

 

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 

поръчката, по-висока от определената от Възложителя финансова рамка. 

ВАЖНО: 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка. При 

разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на 

сумата. 

В случай, че участник не покрие базовия критерий, за който се присъждат минималния размер 

от 5 точки по показател Т1, той няма да бъде допуснат до класиране! 

В случай, че участник не покрие базовия критерий, за който се присъждат минималния размер 

от 5 точки по показател Т2, той няма да бъде допуснат до класиране! 

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 

поръчката, по-висока от определената от Възложителя финансова рамка. 

 



 

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория 

знак след десетичната запетая.   

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

се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, 

се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата 

с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи 

по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой 

точки, като максималният възможен брой точки е 50.  

 


