
Методика за оценка на офертите на участниците в обществената поръчка 
 

Оценката на офертите на участниците в обществената поръчка се извършва  с оглед оптимално 

съотношение качество/цена въз основа на цена и качествени показатели. 

 

Показатели за оценка:  

Име:  П1 – Организация,контрол и начин на изпълнение, като измерител на качество - 

Тежест: 60 

Име:  П2 - Предлагана цена - Тежест: 40 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник e:  

КО = П1 + П2 

1. Показател П1 „ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО 

ИЗМЕРИТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО” – Максимален брой точки по показателя 60 точки.  

С показателя се оценява предложеният от участника начин за изпълнение поръчката, 

представен в Програмата за изпълнение на дейностите на всеки участник, като индикатор и 

измерител на очакваното ниво на качество на проектиране и изпълнение на предвидените СМР. 

Показателят има за цел да бъдат сравнени и оценени обективно различните нива на изпълнение, 

изведени от техническите предложения на участниците, чрез експертна оценка. 

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, 

посочен по-долу и чрез мотивирана експертна оценка на основание чл. 70, ал. 7, т. 3, буква „б” от 

ЗОП. Предложението трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации, 

методиката за оценка на офертите и условията на поръчката.  

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че 

не отговарят на изискванията за лично състояние, на критериите за подбор или на други условия 

на възложителя. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за 

изпълнение на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване 

от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя. 

Допуснатите оферти Комисията анализира, сравнява и оценява съобразно посочената по-долу 

методика. 

За целите на обективно сравняване и оценяване на офертите, чрез прилагане на настоящата 

методика се дефинират следните области, в които участниците могат да предлагат „качествени 

мерки“, представляващи надграждащи елементи на предложенията, както следва: 

1. Мерки за организация на персонала - Организация при изпълнение на дейностите с оглед 

наличните човешки и технически ресурси. Участниците следва да направят описание на начините 

на разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от тях експерти, както и 

конкретните им задължения, като от описанието е видно, че за всяка една дейност и включените в 

обхвата и поддейности са налични съответните специалисти, представено е  взаимодействие и 

субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с 

Възложителя, гарантиращи качественото и навременно изпълнение на дейността. Предложнието 

следва да бъде адекватно и аргументирано.  

      2. Мерки за контрол - Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа 

от експерти. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за вътрешен контрол на 

екипа от експерти по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките следва да бъде 

съпроводена от следните елементи: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които 

са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с 

конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на 

цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката, описание на очакваното 

положително въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. 

Предложнието следва да бъде адекватно и аргументирано. 
3. Технически и функционални характеристики – Предложени са качествени мерки 

(предложения, свързани с гарантиране и/или повишаване на качеството на изпълнение на 



дейностите), свързани с използването на материали, методи или подходи за осъществяване на 

строителството, чрез които се постига по-висока техническа и функционална устойчивост и/или 

се постига по-голяма здравина и/или предложения за различни характеристики и/или материали 

и/или с които се постига по-голяма здравина и/или по-висока безопасност при използване от 

ползвателите на сградите, а от тук и повишаване на жизнения цикъл на изграденото и други 

подобни. Предложнието следва да бъде адекватно и аргументирано. 

Предложенията за изпълнение на предвидените дейности, е необходимо да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не 

да са такива от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за инженеринг без 

значение за нейния обхват и характерни особености. 

 

            

  Показател „ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО 

ИЗМЕРИТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО”  (П1) 

Ниво на изпълнение 
Брой 

точки 

Първо ниво на изпълнение: 

Точките за настоящото ниво на изпълнение се присъждат на база експертна 

оценка по отношение на предложение на участник, което отговаря на 

изискванията на нормативната уредба за изпълнение на дейностите и 

изискванията на Техническата спецификаця, а именно: 

1.1. Подход за изпълнение на дейностите по проектиране - в тази част от 

програмата, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:  

- Отделните етапи на изпълнение на проектирането, да се обхванат и опишат 

всички дейности за всички части, предидени в спецификацията и необходими за 

изпълнението на проектирането, вкл. подготвителните дейности, дейностите по 

изпълнението на проектирането, дейностите по отстраняване на констатирани 

нередности, както и всички други дейности и поддейности, необходими за 

постигане целите на договора; Следва да са изложени мотиви за предложената 

последователност на изпълнение.  

1.2. Подход за изпълнение на строителните процеси - в тази част от 

Програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:  

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на 

поръчката - следва да се опишат видовете СМР и предлаганата технология за 

изпълнението им, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по 

изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на 

обектите в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, 

необходими за постигане целите на договора; Тук е мястото, на което да се опише 

и начинът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството. 
2. Линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности.  

Графикът трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на 

планираната последователност, продължителност и взаимообвързаност на всички 

дейности и поддейности включени в техническата спецификация на настоящата 

поръчка. Следва да е отчетено времето, необходимо за тяхното изпълнение, 

технологичните етапи при реализирането им, включително извършване на 

подготвителните дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на 

Възложителя; Следва да е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок, при 

минимални усложнения за обитаващите сградата лица. Следва да са посочени 

както броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица, така и 

предвиденото оборудване и механизация а изпълнението на дейностите.     

В този случай офертата е допусната до оценка, отговаря на условията на 

поръчката и не подлежи на остраняване, а на оценяване. Офертата ще бъде 
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оценена с точките за настоящото първо ниво, ако от предложения начин на 

изпълнение не може да се  изведе наличие на надграждащите елементи, посочени 

в настоящата методика и в следващите нива на изпълнение или изведените такива 

са неаргументирани или неадекватни. 

Второ ниво на изпълнение 

Точките за настоящото второ ниво се присъждат на участник, 

предложението на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но 

освен това е налице и следното обстоятелство: 

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може 

чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, 

адекватни и ефективни предложения за качествени мерки в първата от 

горепосочените области - Мерки за организация на персонала. Експертният 

извод е изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника 

организационни мерки, гарантираща качествено и навременно изпълнение на 

договора и при спазване на гореизложените в методиката условия. 

30 

Трето ниво на изпълнение 

Точките за настоящото трето ниво се присъждат на участник, 

предложението на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но 

освен това са налице и следните  обстоятелства, както следва: 

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може 

чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, 

адекватни и ефективни предложения за качествени мерки и във втората от 

горепосочените области - Мерки за контрол. Експертният извод е изведен на 

база изследване на съвкупността от посочените от участника мерки за вътрешен 

контрол и мониторинг на екипа от експерти, гарантиращи качествено и 

навременно изпълнение на договора, положително въздействие на конкретната 

мярка към изпълнението на договора при спазване на гореизложените в 

методиката условия. 

45 

Четърто ниво на изпълнение 

Точките за настоящото четвърто ниво се присъждат на участник, 

предложението на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но 

освен това са налице и следните  обстоятелства, както следва: 

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може 

чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, 

адекватни и ефективни предложения за качествени мерки (минимум 3), както в 

първите две, така и в третата от горепосочените области – Технически и 

функционални характеристики. Експертният извод е изведен на база изследване 

на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при спазване на 

гореизложените в методиката дефиниции и условия.         

 *За целите на настоящата методика: 

- няма да се приемат предложения за предимства, несвързани с обема или 

предмета на поръчката. Няма да се зачитат и предложения за надграждане в 

конкретна област, когато те са неаргументирани, неефективни, неадекватни и не 

взаимообвързани. 

- „аргументирана“ следва да се разбира обосновка на надграждащите 

предимства, отчитаща спецификата на настоящата обществена поръчка и 

съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, 

за който се отнася и предоставя описан мотив за избран метод, начин, или друг 

приложим подход с цел обосноваване и доказване на изисканите или целени 

характеристики, ефект или очакван резултат. 

 - „ефективни” са предложени предимства, които в най-общия смисъл показват 

отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността е 

свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността отчита и приноса на 

предложното предимство към проекта, като предложени предимства с 
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несъществен принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, 

когато предложеното предимство няма съществен принос по смисъла на 

тълкувателното значение на думата съществен, а именно с важен, основен и 

значим принос към целите на проекта.   

- „адекватни” – това са предложени предимства, които напълно съответстват и 

отговорят на нуждите и очакванията, проекта, техническите спецификации и 

условията на настоящата обществена поръчка. 

Съгласно условията  на насточщата методика, ако в предложението на 

Участник са налице, отговарящи на изискванията качетвени мерки в първата и 

третата от горепосочените области, но липсват предложени качествени мерки 

за втората област, Предложението ще получи точките, предвидени за второ 

ниво на изпълнение.       

 

2. Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” – П2 

До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска обща цена 

за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 40 точки. 

Показател П2 включва два подпоказателя, както следва:  

П2 = (Ц1min / Ц1i) х 40 = .......... (брой точки) 

Където Ц1i е предложената цена за изпълнение  на поръчкта  в лева без ДДС, съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Ц1min е най-ниската предложена  цена  за изпълнение на поръчкта в лева без ДДС, 

съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. 

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност 

до втория знак след десетичната запетая. 

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка  по формулата: КО = П1 + П2   

При открито несъответствие в Ценовото предложение на участник между изписаното с думи и 

изписаното с цифри, се взима предвид изписаното с думи. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена 

оферта е 100 точки.  

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. 

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 показателя извън посочения по т. 1, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест. 

В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти. 

 

 

 

 

 

 


