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РАЗДЕЛ ІІI. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

МЕТОДИКА 

за комплексна оценка на офертите за участие в процедура с предмет 

„Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанция на БНР в гр. 

Шумен“ 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на 

база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва оценка на икономически най-изгодната оферта 

въз основа на определения критерий – „Оптимално съотношение качество/ цена”, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, 

които участникът може да получи е 100 точки. 

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

КО = П1 + П2 + П3 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните показатели: 

1. „Срок за изпълнение“ – П1 = 10 точки 

2. „Технически показатели“ П2 = 60 точки 

3. „Ценово предложение“ – П3 = 30 точки 

 

Показател „Срок за изпълнение” – П1 

Оценката по показателя „Срок за изпълнение“ е с относителна тежест в 

комплексната оценка 10 т. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на 

СМР в дни (предложението трябва да е цяло число). Оценките на офертите по показател 

„П1“ се изчисляват по формулата:  

 

П1 = (Сmin / Сi) х 10 

Където Сi е предложения срок на изпълнение на съответния участник. 

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение от всички допуснати до 

оценка участници. 

 

Показател „Технически показатели“ – П2 
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Оценката по показателя „Технически показатели” П2 е с относителна тежест в 

комплексната оценка 50 т. и се формулира по сления начин:  

 

П2 =ПА + ПБ + ПВ + ПГ, 

където 

ПА – брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение 

на проектирането  

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Организация на работа за 

изпълнение на строителството 

ПГ – брой точки получени от участника по показателя Г. Съответствие на строителната 

програма (технология и организация) за изпълнението на обекта и линейния график с 

диаграма на работната ръка и мрежовия график с доказани критични точки и определен  

критичен път 

ПД – брой точки получени  от участника по показателя Д. Управление на рисковете   

 

Наименование на показателя за оценка 
Точк

и 

А. Технология за строителство 20 точки 

Представено е ясно и подробно описание на технологията на 

строителство, като е спазена технологичната последователност на всички 

строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. 

Всички изложени методи са приложими.  

От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на 

Възложителя и нормативните актове.  

20 точки 

Представено е ясно описание на технологията на строителство. Описана е 

последователността на изпълнение на отделните процеси, но са 

установени до 2 дейности, за които са  налице несъществени пропуски 

и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или линейния 

и мрежови графици и/или нормативни изисквания. 

10 точки 

Представено е ясно описание на технологията на строителство. Описана е 

последователността на изпълнение на отделните процеси, но са 

установени над 2 дейности, за които са  налице несъществени пропуски 

и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или линейния 

и мрежови графици и/или нормативни изисквания. 

5 точка 

Наименование на показателя за оценка 
Точк

и 

Б. Организация на работа за изпълнение на строителството 20 точки 

Посочени са мерки и механизми за организация на работата и 

разпределението на ресурсите, организация на строителната площадка, 

организация на доставките на материали и оборудване, комуникация 

между участниците в процеса, обозначаване на ключовия персонал с 

неговите отговорности и пълномощия, документи по изпълнението на 

строителството, безопасност на работата, мерки за опазване на околната 

среда, описано е управлението на работните процеси, които следва да 

гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена 

обосновка, която детайлно и аргументирано разглежда как посочените 

мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния 

20 точки 
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резултат. 

Посочени са мерки и механизми за организация на работата и 

разпределението на ресурсите, организация на строителната площадка, 

организация на доставките на материали и оборудване, комуникация 

между участниците в процеса, обозначен е ключовия персонал с неговите 

отговорности и пълномощия, документи по изпълнението на 

строителството, безопасност на работата, мерки за опазване на околната 

среда, описано е управлението на работните процеси, които следва да 

гарантират постигането на желания краен резултат, като не е представена 

обосновка как посочените мерки и механизми ще спомогнат за това или 

представената обосновка не е изцяло аргументирана. 

10 точки 

Офертата на участника съдържа само общ ангажимент, че е създадена 

организация за изпълнение на поръчката качествено и в срок. 

5 точки 

Наименование на показателя за оценка 
Точк

и 

В. Съответствие на строителната програма (технология и организация) за 

изпълнението на обекта и линейния график с диаграма на работната 

ръка и мрежовия график с доказани критични точки и определен 

критичен път 

до 10 

точки 

Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси и 

Мрежовият график с доказани критични точки и определен критичен път са 

в пълно съответствие със строителната програма. 

10 точки 

Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси и 

Мрежовият график с доказани критични точки и определен критичен път са 

с установено едно несъответствие със строителната програма. 

5 точки 

Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси и 

Мрежовият график с доказани критични точки и определен критичен път са 

с установено повече от едно несъответствие със строителната програма. 

1 точки 

Наименование на показателя за оценка 
Точк

и 

Г. Управление на рисковете 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 

дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение при  началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на етапи от 

изпълнението; 

- Риск от невъзможност за изпълнение на СМР, свързани с технологичната 

дейност на БНР - радиопредавания на живо от студията, звукозаписи и 

други подобни 

2.Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от забавяне на 

доставките на материали. 

3. Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с 

изпълнение на договора. 

10 точки 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и 

сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента 

10 точки  
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на въздействието им върху изпълнението на договора 

- Предлагат се конкретни дейности/ мерки за недопускане/ 

предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности 

по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. 

В техническото предложение  е обърнато внимание на всеки един от 

рисковете, но е в сила поне едно от следното: 

 - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните 

проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния 

риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за 

преодоляване/предотвратяване са формално описани. 

 - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника 

не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и 

преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му 

5 точки 

В техническото предложение е в сила поне едно от следните 

обстоятелства: 

  - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване 

/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът 

единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците 

при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки 

за управлението им; 

  - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те 

реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или 

преодоляването им. 

1 точки 

 

За целите на настоящата методика използваните в този раздел определения се 

тълкуват както следва: 

1. „Ясно” – описание, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид 

технология, работи и дейности по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани 

сред останалите видове дейности. 

2. „Подробно” – описание, което освен че съдържа недвусмислено посочени 

конкретен вид технология, работи и дейности, не се ограничава в тяхното просто 

изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с 

обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към 

повишаване качеството и надграждане над предвидените в документацията за участие 

и/или в съществуващите стандарти и технически спецификации.  

3. Формално описание – описание, което не е насочено конкретно към предмета на 

поръчката; има общ бланкетен характер 

4. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато е 

констатиран пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да 

бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и 

констатираните пропуски и/или частично несъответствие не могат да повлияят на 

изпълнението на поръчката.  

5. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в 

офертата на участника, се приема наличието на „неудовлетворително предложение”, 

съдържащо се в офертата. „Неудовлетворително” е предложение, съдържащо такива 
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непълноти/пропуски в техническото предложение, които го правят неотговарящо 

изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие и/или на 

действащото законодателство, съществуващите стандарти и технически изисквания. При 

установени такива непълноти в техническото предложение на участник, офертата му 

следва да бъде предложена за отстраняване.  

 

Показател „Ценово предложение” – П3 

Оценката по показателя „Ценово предложение“ е с относителна тежест в 

комплексната оценка 30 т. и се изчисляват по формулата:  

П3 = (Цmin / Цi) х30 

Където Цi е предложената  цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

 

В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на аритметични 

изчисления, ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Всички предложени цени за изпълнение на поръчката следва да се посочват в лева 

без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след 

десетичната запетая.  

Всички предложени цени трябва да са изразени в положителни числа.   

Предложените от участниците цени са максимални за целия срок на изпълнение на 

поръчката. 

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от участие в 

процедурата. 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до 

оценка оферти, без да я променя. 

 

3. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

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 за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

съответствие с описаните условия. 


