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Приложение №2 

 

“Осъществяване  на строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на 

улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик” 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. 

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на 

изискванията на възложителя. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка 

оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка  

показатели. 

             Показатели за оценка 

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка - 50 

точки 

 

К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 

където 

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник. 

Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение. 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си 

предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно 

Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

Показателят се изчислява по следния начин: 

 К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката макс.50 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата 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 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 
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и етапи за изпълнение. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата 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 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи за изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите 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 дефинирана дейност, 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 всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта 

и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата 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 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 
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възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи за изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите 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 дефинирана дейност, 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 всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта 

и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата 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 

възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи за изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и четирите 

посочени обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите 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 дефинирана дейност, 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 всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и 
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задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други обосновани дейности, свързани с изпълнението, извън 

изисканите от Възложителя. 

„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта 

и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата: 

КО = К1 + К2  

 

КО има максимална стойност 100 точки. 

 


