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РАЗДЕЛ VІI. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Инженеринг – проектиране и строителство за проект: Подмяна на съществуващо фасадно 

остъкляване на Българско национално радио, Програмно – редакционна сграда (ПРС), 

находяща се в: гр. София, район „Лозенец“, парцел II-БНР, кв.59 по рег. план на гр. София, 

бул. „Драган Цанков“ №4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед №РД-50-636/25.07.1995г“, 

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. Методика за определяне на оценката по показател „Качество на техническото 

предложение“ (КТП). 

Оценката по Показател КТП представлява оценка на направеното от съответния участник 

предложение за изпълнение на поръчката, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо 

към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, която оценка е 

основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите преимущества, 

водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време. 

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на 

комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да 

отговаря на минималните изисквания на възложителя.  

Общата оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната 

формула: 

КТПп 

КТП= ------------- х 100 = ...... бр. точки 

КТПmax 

където: 

КТПn = П1 + П2 на оценяемата оферта, 
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като: 

П1 - Подпоказател „Организация за изпълнение на проектирането"; 

П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на строителството“ 

КТП max - максималната обща оценка, дадена от комисията за конкретна оферта като сума по 

всички подпоказатели за техническа оценка по този показател. 

КТП max се получава след оценяването на всички допуснати оферти по подпоказатели П1 и 

П2 съобразно приложената по-долу таблица. 

 

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на участниците 

по подпоказателите П1 и П2, съгласно описаните в таблицата по – долу качествени показатели, 

същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на техническите 

спецификации на възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.  

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

Максимален брой точки – 

6, преди подвеждане под 

формулата за оценка по 

показател КТП 

П 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

Максимален брой точки – 

3, преди подвеждане под 

формулата за оценка по 

показател КТП 

− В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски 

надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и 

нормативната уредба. 

− Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ 

изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието 

в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка 

/проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в 

изпълнението на предложените дейности. 
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− В техническото предложение на Участника присъстват разработени 2 
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дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски 

надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и 

нормативната уредба. 

− Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ 

изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието 

в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка 

/проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в 

изпълнението на предложените дейности.                                                                                                                                       

− Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете 

за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат 

извършени, съгласно предмета и обхвата поръчката, собственото си 

техническо предложение и други документи, които имат отношение към 

предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и 

авторски надзор. 

− В техническото предложение на Участника присъстват разработени 

дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски 

надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и 

нормативната уредба. 

− Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ 

изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието 

в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка 

/проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в 

изпълнението на предложените дейности. 

− Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете 

за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат 

извършени, съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си 

техническо предложение и други документи, които имат отношение към 

предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и 

авторски надзор. 

− Представена е организационна структура на човешкия ресурс /ключови 

и неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, 

3 



 

4 

 

компетентност и йерархия, като гарантира качествен и в срок предаден 

краен продукт, освен това тя води до оптимизация на задълженията и 

отговорностите на експертите, като се постига съкращаване на времето за 

изпълнение на конкретното задължение и/или дейност. Организационната 

структура е направена спрямо и в съответствие с обхвата, обема и предмета 

на поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и задължения. 

  

П 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Максимален брой точки – 

3, преди подвеждане под 

формулата за оценка по 

показател КТП 

Предложена е методология на работа, включваща описание на 

предлаганите организация, управление и координиране на изпълнението, 

включително описание на човешките и техническите ресурси - 

механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение 

дейности, както и методологията на работа, съобразени с особеностите на 

обекта, писание на екипа/ите, който/които ще бъде/дат ангажиран/и с 

изпълнение на строителството (както ръководния/ните инженерно-

технически екип/и, така и конкретния/ните изпълнителски състав/и) и 

предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка, с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници, като се включи описание на разпределението на функциите, 

ролите и отговорностите на ръководния и изпълнителски състав, 

включително и на различните Икономически оператори (в случай на 

Обединения и/или използване на подизпълнители или Трети лица) при 

изпълнение на СМР. 

1 

Предложена е методология на работа, включваща описание на 

предлаганите организация, управление и координиране на изпълнението, 

включително описание на човешките и техническите ресурси - 

механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение 
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дейности, както и методологията на работа, съобразени с особеностите на 

обекта, описание на екипа/ите, който/които ще бъде/дат ангажиран/и с 

изпълнение на строителството (както ръководния/ните инженерно-

технически екип/и, така и конкретния/ните изпълнителски състав/и) и 

предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка, с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници, като се включи описание на разпределението на функциите, 

ролите и отговорностите на ръководния и изпълнителски състав, 

включително и на различните Икономически оператори (в случай на 

Обединения и/или използване на подизпълнители или Трети лица) при 

изпълнение на СМР. 

Допълнително:Представен е подход за изработка, доставка и монтаж на 

дограма. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, 

че ще бъдат изпълнени всички изисквания на възложителя и нормативните 

актове. 

Предложена е методология на работа, включваща описание на 

предлаганите организация, управление и координиране на изпълнението, 

включително описание на човешките и техническите ресурси - 

механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение 

дейности, както и методологията на работа, съобразени с особеностите на 

обекта, писание на екипа/ите, който/които ще бъде/дат ангажиран/и с 

изпълнение на строителството (както ръководния/ните инженерно-

технически екип/и, така и конкретния/ните изпълнителски състав/и) и 

предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка, с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните 

работници, като се включи описание на разпределението на функциите, 

ролите и отговорностите на ръководния и изпълнителски състав, 

включително и на различните Икономически оператори (в случай на 
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Обединения и/или използване на подизпълнители или Трети лица) при 

изпълнение на СМР. 

Допълнително: Представен е подход за изработка, доставка и монтаж на 

дограма. Всички изложени методи са приложими. От описанието е видно, 

че ще бъдат изпълнени всички изисквания на възложителя и нормативните 

актове. 

Представен е подход за входящ контрол на качеството при получаване 

на материалите. Всички изложени методи са приложими. От описанието е 

видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

КТПn = .....т. (П1)+ .......т. (П2) 

 

2. Методика за определяне на оценката по показател „Предложена цена“ (ПЦ). 

Преди да пристъпи към подвеждане на ценовите предложения под посочената по-долу 

формула за оценката им, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и приложимите 

нормативни актове. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

 

ПЦ Представлява оценка на предложената от участниците цена за изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на поръчката и се формира по следните формули: 

Цпр.= Цпр.мин. / Цпр.участник  х 100 

където: 

Цпр. мин - предложена най-ниска цена за изпълнение на проектиране и авторски надзор; 

Цпр. участник - предложена цена от съответния участник за изпълнение на проектиране и 

авторски надзор 

 

Цсмр = Цсмр мин. / Цсмр участник  х 100 

където: 

Цсмр мин - предложена най-ниска цена за изпълнение на СМР; 

Цсмр участник - предложена цена от съответния участник за изпълнение на СМР; 
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ПЦ = Цпр. х 10% + Цсмр. х 25% = ....... бр. точки 

 

3. Комплексна оценка (КО) с максимален брой точки – 100. 

Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по показатели 

КТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в комплексната 

оценка. Комплексната оценка се изчислява по формулата: 

 

КО = КТП х 65% + ПЦ = ....... бр. точки 

 

4. Допълнителна информация 

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

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

2. Всички предложени цени за изпълнение на поръчката трябва да се посочват в лева без 

включен ДДС, да са положителни числа, да са различни от нула и да са записани най-много до 

втория знак след десетичната запетая.  

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

поръчката. 

4. Неспазването на условия, посочени в т. 2 - 5 на този раздел е основание за отстраняване от 

участие в процедурата. 

5. При несъответствие между единични и двойни цени, за целите на оценяването ще се взема 

предвид сборът от посочените единични цени. 

6. При несъответствие между цени изписани с думи и цифри, за целите на оценяването ще се 

взема предвид цената изписана с думи. 

7. Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

8. 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: 

8.1. по-ниска предложена цена; 
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8.2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

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

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

9. 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. 

 


