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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА– ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 

        Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена по критерий: 

„оптимално съотношение качество/цена“ 

        Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа 

на предложената по-долу методика за определяне на комплексна оценка, 

изчислена на база на включените показатели в нея, като на първо място се класира 

офертата с най-висока комплексна оценка.  

 

2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 

2.A) ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА -  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (КИП) – 

предложението за изпълнение на поръчката – тегловен коефициент: 50 % 

2. ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (ПСП) - 

представлява предложен срок за проектиране - тегловен коефициент – 5 %; 

3. ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО (ПСИС 

ЕСМ) - представлява срок за изпълнение на СМР за ЕСМ - тегловен 

коефициент – 5 % 

4. ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката – тегловен коефициент: 40 % 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО): 

Комплексната оценка на офертата на участник се изчислява по посочените 

показатели и съответните им относителни тежести по следната формула: 
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КО = КИП x 50% + ПСП x 5% + ПСИС ЕСМ x 5% + ФП x 40% 

 

Максималната възможна стойност на КО е 100 точки! 

 

2.Б) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (КИП) 

 

        Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на 

Предложението за изпълнение на поръчката, предоставено от участника в неговата 

техническа оферта и изготвено съгласно Техническата спецификация и всички 

останали изискванията на възложителя съгласно документацията за участие.  

 

        За целите на настоящата процедура Възложителят е отчел възможността за 

възникване на рискове. Рисковете са евентуални проблеми, които могат да 

възникнат в процеса на работа и да окажат негативно влияние върху изпълнението. 

Ето защо, последните трябва да се идентифицират и оценяват и да се следи тяхното 

влияние, през целия период на изпълнение на договора за възлагане на обществена 

поръчка. 

 

         Във връзка с гореизложеното, а и с оглед оценка по конкретния показател – 

КИП Възложителя дефинира следните рискове: 

1. Относно проектирането: 

* Липса на изходна информация; 

*Промяна в нормативната уредба в хода на изпълнение на проектирането; 

2. Относно строителството:  

* Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнение 

на договора; 

* Непълноти и/или неточности в количествено-стойностните; 

 

 Показателят се изчислява по следния начин: 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (КИП) Макс. 100 т. 

Предложената от участника концепция за изпълнение на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил организация за изпълнение на 

проектирането и строителството (етапи, дейности);   

2. Участникът е предложил организация на работата на 

експертите в отделните екипи за проектиране и 

строителство, като е посочил разпределението на дейностите 

и отговорностите между тях; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на 

комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката;  

20 т. 

Предложената от участника концепция за изпълнение на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил организация за изпълнение на 

проектирането и строителството (етапи, дейности);   

2. Участникът е предложил организация на работата на 

експертите в отделните екипи за проектиране и 

строителство, като е посочил разпределението на дейностите 

и отговорностите между тях; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на 

комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката;  

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

40 т. 
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спецификация, при условие, че са налице поне едно от 

следните обстоятелства: 

1. Предложени са конкретни мерки за вътрешен контрол при 

изпълнение на работата на екипите от експерти, обосновани 

спрямо разписаните отговорности на експертите, които 

подпомагат качественото изпълнение на поръчката; 

2. Участникът е предложил, обосновано, поне по две мерки за 

минимизиране на негативното въздействие при възникване на 

дефинираните от Възложителя рискове за проектиране и за 

строителство; 

3. Посочени са поне 2 /два/ броя мерки, необходими за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите в съответните многофамилни жилищни сгради (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване 

на по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

Предложената от участника концепция за изпълнение на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил организация за изпълнение на 

проектирането и строителството (етапи, дейности);   

2. Участникът е предложил организация на работата на 

експертите в отделните екипи за проектиране и 

строителство, като е посочил разпределението на дейностите 

и отговорностите между тях; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на 

комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката; 

Техническото предложение надгражда минималните 

60 т. 
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изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, при условие, че са налице поне две от 

следните обстоятелствата: 

1. Предложени са конкретни мерки за вътрешен контрол при 

изпълнение на работата на екипите от експерти, обосновани 

спрямо разписаните отговорности на експертите, които 

обосновават качественото изпълнение на поръчката; 

2. Участникът е предложил, обосновано, поне по две мерки за 

минимизиране на негативното въздействие при възникване на 

дефинираните от Възложителя рискове за проектиране и за 

строителство. 

3. Посочени са поне 2 /два/ броя мерки, необходими за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите в съответните многофамилни жилищни сгради (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване 

на по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

Предложената от участника концепция за изпълнение на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил организация за изпълнение на 

проектирането и строителството (етапи, дейности);   

2. Участникът е предложил организация на работата на 

експертите в отделните екипи за проектиране и 

строителство, като е посочил разпределението на дейностите 

и отговорностите между тях; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на 

комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката; 

80 т. 
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Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, при условие, че са налице поне три от 

следните обстоятелства: 

1. Предложени са конкретни мерки за вътрешен контрол при 

изпълнение на работата на екипите от експерти, обосновани 

спрямо разписаните отговорности на експертите, които 

обосновават качественото изпълнение на поръчката; 

2. Участникът е предложил, обосновано, поне по две мерки за 

минимизиране на негативното въздействие при възникване на 

дефинираните от Възложителя рискове за проектиране и за 

строителство. 

3. Посочени са поне 2 /два/ броя мерки, необходими за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите в съответните многофамилни жилищни сгради (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване 

на по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката).  

Предложената от участника концепция за изпълнение на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно: 

1. Участникът е представил организация за изпълнение на 

проектирането и строителството (етапи, дейности);   

2. Участникът е предложил организация на работата на 

експертите в отделните екипи за проектиране и 

строителство, като е посочил разпределението на дейностите 

и отговорностите между тях; 

3. Участникът е предложил начини за осъществяване на 

комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката; 

100 т. 
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Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, при условие, че са налице всички четири 

обстоятелства: 

1. Предложени са конкретни мерки за вътрешен контрол при 

изпълнение на работата на екипите от експерти, обосновани 

спрямо разписаните отговорности на експертите, които 

обосновават качественото изпълнение на поръчката; 

2. Участникът е предложил, обосновано, поне по две мерки за 

минимизиране на негативното въздействие при възникване на 

дефинираните от Възложителя рискове за проектиране и за 

строителство. 

3. Посочени са поне 2 /два/ броя мерки, необходими за 

намаляване затрудненията за обслужване дейността на 

живущите в съответните многофамилни жилищни сгради (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката); 

4. Участникът е предложил допълнителни мерки за осигуряване 

на по-високо качество в хода на изпълнение на поръчката (като 

същите са обосновани и относими към предмета на поръчката).  

 

         „Обоснован/-о“ за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта, свързаността, обвързаността, логичността и полезността на 

предложените дейности при изпълнение на поръчката.  

 

       Поставянето на оценки по горния показател се осъществява въз основа на 

експертното мнение на членовете на комисията, което се мотивира, на база на 

посочените критерии (от таблиците) за получаване на съответния брой точки, като 

се посочват причините /изтъкват се недостатъците и респ. преимуществата на 

съответната оферта, прави се анализ на съответната част на офертата и се прави 

логичен обоснован извод за поставената оценка по горния показател чрез попълнен 

отделен оценъчен лист/. 
        След като се изчислят точките, с които всеки член на комисията е оценил 

техническото предложение на участника по описания по-горе начин, 

индивидуалните точкови оценки, дадени от членовете на комисията, се сумират и 
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полученият сбор се разделя на броя на членовете на комисията, като така 

получената средна величина формира общата точкова оценка, дадена от комисията 

на техническото предложение на участника. Председателят на комисията съставя 

оценъчен лист с индивидуалните оценки на всеки участник по горния показател от 

всеки член на комисията и изчислените средноаритметични оценки. Оценъчният 

лист се подписва от всички членове на комисията.   
 

      Максималната стойност на КИП е 100 точки, разпределени по под-показатели. 
 

 

2.В) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (ПСП) 
 

Изчислява се по формулата:  

ПСП = (Пmin / Пi) х  100 = ...... ( брой точки ) 

Пmin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 

изработване на работен проект   

Пi – представлява срока за изработване на работен проект, предложен от i-

тия  участник  

 

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект не може да бъде по-кратък 

от 40 /четиридесет / календарни дни от датата на сключване на договора и не 

по-дълъг от 60 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на работния 

проект следва да бъде цяло число! От участие в процедурата се отстранява 

участник предложил срок за проектиране извън горепосочените такива.  

 

2.Г) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО (ПСИС ЕСМ) 
 

       Изчислява се по формулата:  

ПСИС ЕСМ = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки), където 
 

Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за изпълнение на СМР; 
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Сi е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 
      Забележка: Срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по-кратък от 210 / 

двеста и десет/ календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване 

на строителната площадка и не по-дълъг от 270 /двеста и седемдесет/ 

календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството за ЕСМ 

следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

строителство извън горепосочените такива.  

 

 

2.Д) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) 

 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват 

по следната формула: 

 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = ...... ( брой точки ) 

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

      Максималната стойност на КИП е 100 точки 
 

 

2.Е) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 

        Комисията определя оценките на офертите за всеки един от показателите 

поотделно, след което прилага формулата за КО:  

 

КО = КИП x 50% + ПСП x 5% + ПСИС ЕСМ x 5% + ФП x 40% 

 

        След като всяка оферта е била оценена съобразно посочената Методика за 

определяне на комплексна оценка, Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя условия, 
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като на първо място бива класиран участникът получил най-висока комплексна 

оценка.  
        Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по 

реда посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).  

       Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класирани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с чл.58, ал.2 ППЗОП.  
 


