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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА И 

ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

 

1. Критерият за оценка на офертите, подадени за участие по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за "Рехабилитация, обновяване и 

възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев" в УПИ I-училище, кв.92 по 

регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 

по кадастрална карта на гр. Пловдив " 

е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА” въз основа на оптимално 

съотношение качество/цена, в изпълнение разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП при 

показатели и тежести за определяне на комплексната оценка, описани в т.2 по-долу:  

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

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя подлежат на комплексна 

оценка за определяне на "икономически най-изгодната оферта" по условията на тази Методика. 

 

2. Показатели за оценка и относителната им тежест: 

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

всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималният брой точки, които участника 

може да получи, е 100 точки. 

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

офертата. 

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 и по този ред, Комисията провежда определяне на Изпълнител между 

класираните на първо място оферти,чрез  публично теглене на жребий. 

 

Комплексната оценка се определя на база следните показатели: 
 

Показатели - ТП 
(наименование) 

Максимално 

възможен брой точки 

1. Срок за изпълнение на поръчката – П1 10 

2. Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено 

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената 

поръчка и техническите спецификации – П2 

40 

Показатели – ЦП 

(наименование) 
 

1. Ценово предложение 50 
 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 

съгласно комплексната оценка по следната формула: КO =  ТП(50 т.) + ЦП(50 т.),  където КО 

е общата комплексна оценка на участника 

Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената поръчка 

участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка). 

Забележка:  Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, Комисията проверява  дали същите са подготвени и представени  съобрано  

изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СА: 
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   П1 - Срок на изпълнение на поръчката, с относителна тежест по показателя – 20 % 

от ТП, или максимум 10 т; 

   П2 - Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка 

оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации, с относителна тежест по показателя – 80 % от ТП, или максимум 40 т; 

ЦП- Ценово предложение за изпълнение на поръчката - максимум 50 точки. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА: 

2.1.1. Срок на изпълнение на поръчката (П1) 
Предложенията по този показател се посочват в календарни дни.  Относителната тежест 

на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на участниците по показателя се 

изчисляват по формулата: 

П1 = (СИmin / CИi) x 10  

Където СИi  e срока в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния 

участник за изпълнение на настоящата поръчка.  

Където СИmin  e  минималния срок  от Техническото предложение на участника предложил 

най-кратък срок за изпълнение на настоящата поръчка. 

2.1.2. Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка 

оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации (П2). Максималната стойност на подпоказателя е 40 точки  

 

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за 

изпълнението на поръчката за подпоказателя: 

10 точки получава Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на 

възложителя, и осигурява качеството на изпълнение на строителството посредством 

предложение за технология и организация на изпълнение на дейностите, в което са налице 

следните обстоятелства:  

- Демонстрирано е предложение относно видовете СМР, необходими за изпълнението на 

предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР;  

- Следва да се обхванат всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета 

на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи 

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както 

и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. 

- Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразяващ 

предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната 

дейност, обоснован и обвързан с предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР. 

 

Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на възложителя, 

получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства: 

 

 Осигурено е качеството на изпълнение на строителството, посредством 

предложената от участника технология и организация на изпълнение, която обхваща 

всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката, като последователността 

на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническите спецификации. Демонстрираната 

последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и посочената 

взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за 

изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на крайните резултати. 

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират 

качествено и в срок изпълнение на поръчката. При наличие на посоченото обстоятелство, 

предложението получава допълнително 20 точки. 

 

 Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством 

предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните 
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от участника технически ресурси и човешки ресурси за изпълнение на всички видове 

СМР. Предложените ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета 

на поръчката (строителство). Предложените при изпълнението организация, мобилизация и 

разпределение на използваните от участника технически ресурси и човешки ресурси 

гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на крайните 

резултати. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава 

допълнително 10 точки. 

 

 Осигурено е качеството на изпълнение на строителството посредством 

предложената от участника Организацията на строителната/ните площадка/и е в 

съответствие на  техническите спецификации. Предложената организация е съобразена с 

конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопастана работа и почивка на 

строителните работници  и местата за временно складиране на материали и механизация, 

гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на крайните 

резултати. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава 

допълнително 10 точки. 

 

Определения: Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано 

„изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на крайните 

резултати“ и съответно е гарантирано „качествено изпълнение/срочно 

изпълнение/изпълнение в срок“ при този подпоказател, когато предложената 

организация/мобилизация/разпределение на ресурси/ последователност на дейности при 

изпълнението отчита базовите изисквания на възложителя, както и спецификата на 

обекта, при съблюдаване на конкретните изисквания на техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя, както и нормативни разпоредби, приложими към 

изпълнението на предмета на поръчката. 

 

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. 

 Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на 

видовете СМР, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към 

тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания 

и стандарти, и при които предложената технология и организация на изпълнение на 

дейностите и мобилизация на използваните ресурси не съответстват на конкретния 

линеен график или за които липсва линеен график като съставна част от 

Предложението за изпълнение на поръчката, няма да бъдат оценявани и ще бъдат 

предложени за отстраняване. 

 

 Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност 

до втория знак след десетичната запетая. 

 

Посочените в настоящата Методика изисквания, както и посочените в раздел 

„Технически спецификации“ от документацията за обществената поръчка документи, 

действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на строително - 

монтажните работи следва да се разбират като предварително обявени условия на 

поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
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2.1.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (ЦП) 

До оценка по показателя Ценово предложение (ЦП) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил 

най-ниска обща цена за поръчката, получава максимален брой точки по съответния показател. 

(ЦП) - Показател за предложена от участника обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка. 

Забележка: При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в 

предвид изписаната с думи 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Оценката на 

участниците по показателя се формира по следния начин : 

ЦП= (ЦПmin / ЦПi) x 50 

Където ЦПi  e  предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник     

Където ЦПmin e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото 

предложение на участника предложил най-ниска цена.  

 Ценови предложения, за които е установено несъответствие с изискванията на 

Възложителя, Техническите спецификации или техническата оферта на участника се 

отстраняват от участие в процедурата. 

 Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от максимално допустимата 

стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата 

 

2.1.3.1.   Необичайно благоприятни оферти 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 

на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  - определя се по формулата:  

КО = ТП + ЦП 

 

Участник получил най-високата комплексна оценка се класира на първо място. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение, с точност до 

втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 

получи една оферта е 100 (сто) точки; 

 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна 

оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки за изпълнение 

на поръчката. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия; 
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Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител; 

 

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.) 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 

3.) в случай, че офертата не може да се определи и по реда на предходната т.2), Комисията 

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

оферти, при условията и предпоставките и по реда на чл. 58, ал. 3 ППЗОП. 
 

 

Изготвил:..........П.............. 

               /Н. Петрова/ 

 


