


     
    ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА 

 
 

 
            2 / 7 

 
 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = (0,5 х ОП)  + (0,5 х ЦП) 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. В случай, че цифрата след втория знак след десетичната 

запетая е от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен. В случай, че цифрата след 

втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната 

запетая, се закръглява към по-голямата цифра. 

Например: 

1,111 – ще бъде закръглено на 1,11; 

1,115 – ще бъде закръглено на 1,12. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  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; 
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2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, 

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 

посочения по-горе ред. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)  

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение 

на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база 

представените данни в инвестиционните проекти. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи 

организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата 

на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и 

местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички 

строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните  дейности между 

ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. 

Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на 

поръчката и проектната документация. Следва да се посочат мерките, които ще предприемат 

за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от 

Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното 

изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. 
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Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът 

следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните 

дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  

Линейният график за изпълнение на строителните работи следва да отразява всички посочени 

в КСС дейности. Линейният график трябва да е придружен с диаграми на работната ръка и 

механизацията.  

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с 

Инвестиционният проект.  

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график следва да обосновават 

предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът 

ще бъде отстранен.  

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се 
представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя 
изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът 
/сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства 
на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за 
участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи 
от техническото предложение. 

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от 

възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):  

Времеви рискове: 

- Закъснение при  началото на започване на работите; 

- Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението; 

-Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на 

оборудване и материали; 

- Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на 

договора. 

3.1.1. Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията за 
показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП):  

3.1.1.1. Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи 

посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира 
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навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на 

резултати, ще бъде оценено с 40,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на 

поръчката“. 

3.1.1.2. Характеристки, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката: 

3.1.1.2.1.  За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател 

под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на 

всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 

Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел 

оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с 

организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с 

нормативните и технологичните условия за съответните СМР). 

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на 

поръчката ще бъде оценено с 30 точки. 

3.1.1.2.2. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при 

отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на 

изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият 

контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на 

материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол 

и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси. Всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: 

съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и 

конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху 

качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на 

конкретната мярка.  
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Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на 

поръчката ще бъде оценено с 20 точки. 

3.1.1.2.3. Предложените мерки за управление на идентифицираните от възложителя 

рискове, са на базата на извършена и описана оценка (анализ) за вероятността и влиянието им, 

и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни 

дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъдване на 

всеки от рисковете. Разработена е рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории 

и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и може да се използва при 

идентифицирането на рисковете в организацията. 

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на 

поръчката ще бъде оценено с 10 точки. 

Присъждането на точки се извършва по следния начин: 

40 точки получава предложение,  което отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя. В случай, че предложението не отговаря на изискванията на Възложителя, 

офертата не се допуска до оценка, а участникът се отстранява. 

За наличието на всяка една характеристика посочена в т. 3.1.1.2., допълнително се 

присъждат посочените за нея точки.  

Използваните за целите на настоящата методика понятия следва да се тълкуват по следния 
начин: 

 
‐ „обосновка“/„аргументация/аргументиран подход“ означава описан мотив за избран 

вид/метод/начин или др. приложим адекватен подход за приложимостта на предложение, 
отчитащи спецификата и обекта на настоящата обществена поръчка, както и такова, 
което съответства на конкретен елемент/дейност/фаза от предмета на поръчката и е 
съставна част от предложението за изпълнение на дейността; 

‐ „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената обща 

цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на участника, и се формира по 

следната формула: 
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ЦП= (ЦПмин. / Цучастник) х100 

където: 

ЦПмин – предложена най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена обща цена за изпълнение от съответния участник. 

 
!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 
58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 


