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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А", ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ 

ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 

 

"Избор на експерти – инвеститорски контрол по две обособени позиции:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Инвеститорски контрол при изпълнението на 

строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране 

и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под 

пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс 

„Сердика“ втори етап; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Инвеститорски контрол при изпълнението на 

строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране 

и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под 

пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс 

„Сердика“ трети етап; 
 

 

 

 

Възложителят е определил като критерий за оценка на офертите – критерият 

„икономически най-изгодна оферта”.  

 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи 

Изпълнителят на обществената поръчка.  

 

Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на 

база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира 

офертата с най-висока комплексна оценка. 

 

 

1. Критерий за оценка на офертите 

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. 

 

Комплексната оценка се изчислява по формулата: 

КО = П1  + П2 + П3  

2. Показатели за определяне на комплексната оценка на офертите 

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите, са: 

2.1. Показател „ Разбиране на приложимата нормативна рамка “ (П1) – максимална 

стойност 30 т; 

2.2. Показател „ Предложена индикативна програма за управление на ангажимента” (П2) 

– максимална стойност 30 т; 

2.3. Показател „Предложена цена, в лева, без ДДС“ (П4) - максимална стойност 40 т; 

 

 

Критерии за оценка Точки 

Разбиране на приложимата нормативна рамка П1 До 20 точки 

Участникът е направил пълен и задълбочен анализ на приложимата 

нормативна рамка и изисквания.  

До 10 точки 

Участникът ясно е демонстрирал по какъв начин нормативните 

изисквания се инкорпорират в предложената от него програма за 

До 10 точки 
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Критерии за оценка Точки 

изпълнение на ангажимента. 

Предложена индикативна програма за управление на ангажимента 

П2 

До 20 точки 

Участникът е представил ясна и подробна индикативна програма за 

управление на ангажимента във времето. 

До 10 точки 

Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните 

предвидени дейности  

До 10 точки 

 

П3 - Предложена от участника цена - максимална стойност 40 т. Оценката по 

показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по 

следната формула: П4 = (Цmin /Цn) х 40 

"Цmin" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата 

оферта и класиране;  

"Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; 
 

Изискване: При оценка на всеки един от показателите (технически показател и предлагана 

цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За 

всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория 

знак след десетичната запетая.  

 

ВАЖНО! Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие 

в процедурата.  

 

3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага 

разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този 

ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

 

 

 

 


