
 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 « Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на 

площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, 

гр. Пловдив“ 

 

Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена. 

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. 

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 по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който 

може да бъде получен за съответния показател). 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

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

изискванията, посочени по-горе. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести 

и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

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

офертата по следните два показателя: 

Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 50 

и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 %. 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = ПП + ЦП 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника. 

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

Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ се извършва по 

точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително 

да e съобразено с Техническите спецификации и техническото задание. 

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговоря на 

минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни 

елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо 

минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като 

след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане 

ще бъде оценявано по качествени критерии. 

Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за 

изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 4, т. 1 от ЗОП, съобразно нейната 

специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, 



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

комисията на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

Оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника се 

формира по следния начин: 

ПП = СИ+СП + ИП, където 

СИ е оценка по показател „Срок за изпълнение на СМР“ от участника.Срокът за 

изпълнение трябва да отговаря изцяло на технологичните  изисквания за  изпълнение на 

строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на площадката описани в 

техническите спецификации. 

СП е оценка по показател „Срок за проектиране на площадката“ от участника. 

ИП е оценка по показател „Идеен проект“ на участника. 

 

СП се формира по следния начин: 

СП = СП мин. / СП участник х 4 

където: 

СП мин – предложен най-кратък срок за проектиране на площадката; 

СП участник – предложен срок за проектиране на площадкатаот съответния участник. 

 

СИ се формира по следния начин: 

СИ= СИ мин. / СИ участник х 6 

където: 

СИ мин – предложен най-кратък срок за изпълнение на СМР; 

СИ участник – предложен срок за изпълнение на СМР от съответния участник. 

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ИП е 

20,00 точки. 

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател ИП е 

40,00 точки. 

На оценка подлежи идейния проект на Участниците. 

Максимален брой точки по показател „Предложение за изпълнение на поръчката“ – 50 

точки. 

 

 оценка идеен проект  

40 точки получава участник с проект, в обем и обхват съгласно техническите насоки. 

Предложението разкрива факти за обстойно проучване на обекта и предназначението му. 

Концепцията се характеризира с интегриране на оригинални архитектурни /инженерни 

решения, иновативни похвати, нестандартна и въздействаща визия. Оформен е удобен и 

достъпен подход за хора с увреждания. Комплексът е със съвременна архитектура, 

повлияна от традициите в района. Предложената конструкция е модерна технология и 

адекватна /актуална за терена. Приложената записка и обосновка са ясни, изчерпателни, 

обстоятелствени и описват предвидените мерки и технологии за изпълнение. 

Специфицираните материали, компоненти, оборудване, технологии и др. са 

висококачествени и са с гаранции за ефективност и дълготрайност.  

Предложението е възможно да съдържа допълнително материали и разработки извън 

обхвата, с цел разясняване на конкретна методика, технология или друга специфичност. 

Този компонент самостоятелно не осъществява предимство! 

 

 



20 точки получава участник с проект, в обем и обхват съгласно техническите насоки. 

Предложението разкрива факти за стандартно проучване на обекта  и предназначението 

му. Концепцията се характеризира с конвенционални архитектурни и инженерни 

решения, със стилна визия, но без изразено (силно) въздействие. Оформен е неудобен и 

/или недостъпен подход за хора с увреждания. Разработката представя етапна 

реализация, при която пространствените модули функционират от изграждането и, с 

предпоставки за проблеми. Комплексът е с интересна архитектура, повлияна от 

традициите в района. Предложената конструкция е класическа и приложима. 

Приложената записка и обосновка разясняват общо обстоятелствата и описват слабо 

предвидените мерки и технологии за изпълнение. Специфицираните материали, 

компоненти, оборудване, технологии и др. са качествени и са с гаранции за приложимост 

и трайност.  

Предложението е възможно да съдържа допълнително материали и разработки извън 

обхвата, с цел разясняване на конкретна методика, технология или друга специфичност.   

 

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

участника и се формира по следната формула : 

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х 50 

където: 

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Ц участник – предложена цена от съответния участник. 

Максимален брой точки по показател „Ценово предложение“ – 50 точки. 

 

Комплексната оценка КО на всяка оферта се изчислява от комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. 


