
РАЗДЕЛ Х 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ 

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА” 

 

1.Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта, 

определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл. 70, 

ал. 2,  т. 3 от ЗОП. 

2.Изборът на критерий за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на 

настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите за оценка, 

Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, 

организацията и професионалната компетентност на ръководния и експертен екип, предложен от 

участника, е неразривно свързан с предмета на поръчката, и по-специално с качеството на 

строителството. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията, 

професионалната квалификация, компетентността, опитът и ефективността като цяло на работния 

екип и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите 

и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат 

предвид организацията и квалификацията на ръководния екип и трудовия ресурс. 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ-  

 

3.Настоящата методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и 

за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 

Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната 

оферта. 

4.Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я 

променя. 

5.Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта, 

определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен 

съобразно следните показатели: 

I. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 

 

 

6.В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят „Техническа 

оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата въз основа 

организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката. 

7.Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула: 

TOn = ТО1 + ТО2 

където: 

TOn е техническата оценка на офертата на участника N; 

ТО1 е оценката по подпоказател „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” – с тежест 36 точки, детайлно описан по-долу. 

ТО2 е оценката по подпоказател „Срок за изпълнение” – с тежест 14 точки, детайлно описан по-

долу. 

Показател 
Относителна 

тежест 

Техническа оценка на офертата (ТО) със следните подпоказатели: 
1.„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” – с тежест 36 точки,  

2.„Срок за изпълнение” – с тежест 14 точки 

50% 

Финансова оценка на офертата (ФО) 

 

 

 
 

50% 

 

 
 

 



Чрез подпоказателят TO1 „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на 

човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. 

Оценката обхваща: организацията на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и 

отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на 

обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни 

и отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка 

задача или краен резултат ; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за 

изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените СМР. 

9.Максималната стойност на TO1 е 36 точки. Конкретният брой точки по подпоказател ТО1 се 

определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната  

методика:  

 

Подпоказател „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” 

Максима-

лен брой 

точки- 36 

т. 

„Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

-Участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложените СМР. 

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график 

за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както 

и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. 

6т. 

„Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

-Участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложените СМР. 

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график 

за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както 

и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични две от следните обстоятелства: 

1.За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача “ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати) ; 

2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен 

екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението им експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да 

се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

12т. 



4. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по 

вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от 

експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

5. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, 

описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на 

ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, 

както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.  

„Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

-Участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложените СМР. 

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график 

за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както 

и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични три от следните обстоятелства: 

1.За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача “ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати) ; 

2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен 

екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението им експерт/и; 
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4.Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по 

вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от 

експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

5.Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, 

описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на 

ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, 

както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

18т. 

„Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

24т. 



- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложените СМР. 

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график 

за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както 

и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични четири от следните обстоятелства: 

1.За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача “ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати) ; 

2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен 

екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението им експерт/и; 
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4.Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по 

вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от 

експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

5.Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, 

описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на 

ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, 

както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

„Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

Участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложените СМР. 

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график 

за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както 

и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични пет от следните обстоятелства: 

1.За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача “ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

32т. 



измерими резултати) ; 

2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен 

екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението им експерт/и; 
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4.Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по 

вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от 

експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

5.Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, 

описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на 

ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, 

както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното 

включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

„Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

-участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и 

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложените СМР. 

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график 

за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както 

и за отделните етапи, в който са посочени сроковете за изпълнение. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични шест от следните обстоятелства: 

1.За изпълнението на всеки от етапите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата 

методика под „задача “ се разбира обособена част от възложените работи, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати) ; 

2. За всеки от етапите са дефинирани необходимия човешки ресурс - ръководен 

екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението им експерт/и; 
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4.Посочено е разпределението на дейностите по изпълнение на отделните етапи и клонове по 

вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от 

експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на 

задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

5.Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, 

описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на 

ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя, 

както и при поетапно възлагане изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

6. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното 
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включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и 

полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

 

ТО2 – „Срок за изпълнение”– с тежест 14 точки; 

ТО2 се определя по формулата:     ТО2 = C (min) x 14 

                                                                       C  (n) 

Където C (min) е най-късия „срок за изпълнение”, а C (n) е предложения срок на оценявания 

участник. 

Участниците следва да предложат срок за изпълнение в календарни дни (не повече от 90 

календарни дни и не по-малко от 45 календарни дни). 

 

При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. 

 

ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФО) 
ОЦ 2 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена (общата стойност на поръчката 

без ДДС,с включена стойност и на непредвидените разходи) на съответната оферта. 

За нуждите на настоящата методика максималната оценка на ОЦ 2 е 50 точки; 

Максимален брой точки -50 получава офертата с предложена най-ниска цена; 

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула 

ФОN = (Цmin / Цi) х 50, където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N; 

Цmin – е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

Цi – е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност на ФОN е 50 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена. 

 

П-Ш. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

KON = TOn + ФОN 

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а 

десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

 

 ВАЖНО!!! Забележка: В представената Количествено – стойностна сметка, всеки 

участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените 

количествено-стойностни сметки. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория 

знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената 

КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на 

предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на грешки в 

представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени 

от участие в процедурата. 

 Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока 

комплексна оценка (КО) 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. Ако и в този 

случай комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти, чрез заседание, на което кани участниците с еднакъв брой точки и нотариус. 



 Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка.  При отказване на участникът, класиран на първо място, да 

сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да 

прекрати процедурата с мотивирано решение или с решение да определи за Изпълнител 

втория класиран участник и да сключи договора с него. 

 

 

 

 

 

 


