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Книга VI 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 

 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 

 

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 

методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 

комплексна оценка (КО): 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) -  тежест в комплексната оценка 50 %, максимум 50 

точки.  

2. Техническо предложение за изпълнение (О2) - тежест в комплексната оценка 50 %, 

максимум 50 точки. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА  

ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 

Единичните цени за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката се оферират в 

Ценовото предложение на участника, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) е 

50 % /петдесет  процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя на база на оценките по включените в него 

подпоказатели по формулата: 
 

О1 = О1.1 + О1.2 + О1.3 + О1.4,  където: 
 

№ ПОДПОКАЗАТЕЛ 
Максимален 

брой точки 

О1.1 

Цена за приемане на отпадъци по кодове съгласно комплексното разрешително; 

третиране на отпадъци по кодове съгласно комплексното разрешително - 

сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни 

материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); производство на RDF-

гориво от отпадъци; транспортиране на отпадъците от инсталацията за 

сепариране до клетка № 3 

30 

О1.2 

Цена за приемане и шредиране на зелени отпадъци в инсталацията за 

компостиране на „зелени“ отпадъци и производство на компост в инсталацията 

за компостиране; депониране на отпадъци в клетка №3 при спазване на 

съответната технология от техническия проект и на условията по комплексното 

разрешително 

8 

О1.3 

Цена за транспортиране и предаване на RDF-гориво от отпадъци до посочена от 

възложителя инсталация за изгаряне с оползотворяване на енергията; 

транспортиране на инфилтрата от шахта за инфилтрат, разположена в стопанския 

двор на депото, до съоръжението за пречистване на инфилтратни води 

8 

О1.4 
Цена за извършване на мониторинг съобразно условията на комплексното 

разрешително 
4 

 Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от 

дейностите поотделно.  

 Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки по 

подпоказателя, посочени по-горе.  

 Точките по предложените от другите участници единични цени се изчисляват по 

формулата: 
  

 О1n = (О1мин. х Xi) 

  О1 у 
  

 където: 

О1n е оценката по съответния подпоказател (оценката на предложената единична цена за 

съответния вид дейност) на оценявания участник 

О1мин. е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност от 

участниците. 

О1у е предложената единична цена за съответния вид дейност от оценявания участник. 

Xi е  посоченият по-горе максимален брой точки за съответния подпоказател (вид дейност). 

 Стойността на получената оценка по всеки подпоказател се закръгля до втория знак 

след десетичната запетая. 
 Оценката по показателя се получава като сума от получените точки по съставляващите го 

подпоказатели (сума от получените точки за оферираните единичните цени за всяка от 

дейностите). 
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2.   Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О2). 
Тежестта на показателя  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О2) е 50 

% /петдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О2)  се 

формира на базата на изготвените от всеки участник части на подход и програма за изпълнение на 

поръчката. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ  

 

 

 

 

Оценка 

 

 

Техническо предложение  

за изпълнение на поръчката 

 

 

Максимален 

брой точки:  

50 

 точки 

А. 

За изготвените подход и програма за изпълнение на поръчката са 

налице следните 4 /четири/ обстоятелства: 

 Предложението отговаря на изискванията на възложителя за 

съдържание по отношение на предлаган подход и програма за 

изпълнение на поръчката, посочени в указанията и техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на 

поръчката. 

 Всеобхватно (всяка дейност е декомпозирана на действия по 

изпълнението) е представен процесът на изпълнение на поръчката, като 

са описани всички дейности по изпълнение съобразно документацията 

за участие в настоящата поръчка и действащата нормативна уредба, 

описани са и са обосновани последователността им и взаимовръзките 

между тях, като предложението съдържа описание на цялостния процес 

на изпълнение. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и 

подчиненост на участника, която включва целия минимално изискуем 

изпълнителен състав съобразно спецификата на процеса на 

изпълнението, и същата съответства на описаната организация и 

управление на процеса на изпълнение, като описаните задължения и 

отговорности на изпълнителския състав покриват изпълнението на 

всички дейности в обхвата на поръчката. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение, 

като са предложени ефективни и ефикасни дейности/мерки за: 

управление и контрол на качеството на изпълнение на поръчката; 

опазване на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, води, 

почви, ландшафт); и контрол и управление на факторите на околната 

среда (отпадъци, шум) при изпълнението на поръчката. 

50 

 точки 
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Б. 

За изготвеното техническо предложение са налице следните 4 /четири/ 

обстоятелства: 

 Предложението отговаря на изискванията на възложителя за 

съдържание по отношение на предлаган подход и програма за 

изпълнение на поръчката, посочени в указанията и техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на 

поръчката. 

 Посочени са дейностите, включени в процеса на изпълнение на 

поръчката, съобразно документацията за участие в настоящата поръчка 

и действащата нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и 

подчиненост на участника, която включва целия минимално изискуем 

изпълнителен състав съобразно спецификата на процеса на изпълнение, 

като са описани задължения и отговорности на изпълнителския състав. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение, 

като са предложени съответни дейности/мерки по отношение на 

управлението и контрола на качеството и на околната среда, 

но е налице 1 /едно/ от следните условия: 

o В представянето на подхода на участника в изпълнението на 

поръчката не е описан процесът на изпълнение на дейности, 

които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото 

задание и действащата нормативна уредба, като участникът 

единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са 

неотносими към предмета на поръчката и участникът не е 

доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на 

договора, и/или се съдържат несъществени непълноти/пропуски, в 

това число пропуски в описанието, липса на информация за 

дейности по изпълнението и/или предложението може да бъде 

отнесено към всяка обществена поръчка за експлоатация и 

поддръжка на депо за отпадъци, без да е  представено през 

призмата и спецификите на настоящата обществена поръчка. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението 

на които не е видно разпределението на задълженията и 

отговорностите на изпълнителския състав. 

o Не са предвидени ефикасни и ефективни дейности/мерки: за 

управление и контрол на качеството на изпълнение на поръчката; 

за опазване на компонентите на околната среда (атмосферен 

въздух, води, почви, ландшафт); и/или за контрол и управление 

на факторите на околната среда (отпадъци, шум) при 

изпълнението на поръчката. 

 

30 

 точки 
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В. 

За изготвеното техническо предложение са налице следните 4 /четири/ 

обстоятелства: 

 Предложението отговаря на изискванията на възложителя за 

съдържание по отношение на предлаган подход и програма за 

изпълнение на поръчката, посочени в указанията и техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на 

поръчката. 

 Посочени са дейностите, включени в процеса на изпълнение на 

поръчката, съобразно документацията за участие в настоящата поръчка 

и действащата нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и 

подчиненост на участника, която включва целия минимално изискуем 

изпълнителен състав съобразно спецификата на процеса на изпълнение, 

като са описани задължения и отговорности на изпълнителския състав. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение, 

като са предложени съответни дейности/мерки по отношение на 

управлението и контрола на качеството и на околната среда, 

но са налице 2 /две/ от следните условия: 

o В представянето на подхода на участника в изпълнението на 

поръчката не е описан процесът на изпълнение на дейности, 

които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото 

задание и действащата нормативна уредба, като участникът 

единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са 

неотносими към предмета на поръчката и участникът не е 

доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на 

договора, и/или се съдържат несъществени непълноти/пропуски, в 

това число пропуски в описанието, липса на информация за 

дейности по изпълнението и/или предложението може да бъде 

отнесено към всяка обществена поръчка за експлоатация и 

поддръжка на депо за отпадъци, без да е  представено през 

призмата и спецификите на настоящата обществена поръчка. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението 

на които не е видно разпределението на задълженията и 

отговорностите на изпълнителския състав. 

o Не са предвидени ефикасни и ефективни дейности/мерки: за 

управление и контрол на качеството на изпълнение на поръчката; 

за опазване на компонентите на околната среда (атмосферен 

въздух, води, почви, ландшафт); и/или за контрол и управление 

на факторите на околната среда (отпадъци, шум) при 

изпълнението на поръчката. 

 

15 

 точки 
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Г. 

За изготвеното техническо предложение са налице следните 4 /четири/ 

обстоятелства: 

 Предложението отговаря на изискванията на възложителя за 

съдържание по отношение на предлаган подход и програма за 

изпълнение на поръчката, посочени в указанията и техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на 

поръчката. 

 Посочени са дейностите, включени в процеса на изпълнение на 

поръчката, съобразно документацията за участие в настоящата поръчка 

и действащата нормативна уредба, като са описани и са обосновани 

последователността им и взаимовръзките между тях. 

 Представена е организационната структура с взаимовръзки и 

подчиненост на участника, която включва целия минимално изискуем 

изпълнителен състав съобразно спецификата на процеса на изпълнение, 

като са описани задължения и отговорности на изпълнителския състав. 

 Описани са организацията и управлението на процеса на изпълнение, 

като са предложени съответни дейности/мерки по отношение на 

управлението и контрола на качеството и на околната среда, 

но са налице следните 3 /три/ условия: 

o В представянето на подхода на участника в изпълнението на 

поръчката не е описан процесът на изпълнение на дейности, 

които следва да бъдат изпълнени съобразно техническото 

задание и действащата нормативна уредба, като участникът 

единствено декларира ангажимент за реализирането им, и/или 

предвиден е процес на изпълнението на дейности, които са 

неотносими към предмета на поръчката и участникът не е 

доказал, че същите биха допринесли за точното изпълнение на 

договора, и/или се съдържат несъществени непълноти/пропуски, в 

това число пропуски в описанието, липса на информация за 

дейности по изпълнението и/или предложението може да бъде 

отнесено към всяка обществена поръчка за експлоатация и 

поддръжка на депо за отпадъци, без да е  представено през 

призмата и спецификите на настоящата обществена поръчка. 

o Налице са дейности от техническото задание, при изпълнението 

на които не е видно разпределението на задълженията и 

отговорностите на изпълнителския състав. 

o Не са предвидени ефикасни и ефективни дейности/мерки: за 

управление и контрол на качеството на изпълнение на поръчката; 

за опазване на компонентите на околната среда (атмосферен 

въздух, води, почви, ландшафт); и/или за контрол и управление 

на факторите на околната среда (отпадъци, шум) при 

изпълнението на поръчката. 

 

5 

 точки 

 

Забележка:  
„Всеобхватно“ следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което 

цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. отчетен е нейният 

специфичен обхват), както и са представени всички аспекти на описвания елемент; означава и 

предложение, което е недвусмислено / еднозначно и не налага необходимост от тълкуването му 

от страна на членовете на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

„Ясно“ следва да се разбира изброяване, което недвусмислено описва конкретния елемент (етап, 

дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) по начин, по който съответният елемент 

(етап, дейност, задача, отговорност, характеристика и т.н.) да бъде индивидуализиран сред 
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останалите сходни или аналогични елементи (съответно етапи, дейности, задачи, 

отговор*ности, характеристики и т.н.); 

„Подробно / Конкретно“ следва да се разбира описание, което  съдържа информация за 

съответните елементи (етапи, дейности, задачи, отговорности, характеристики и т.н.), но не 

се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователност, обхват, съдържание, 

вътрешни взаимовръзки или други аспекти или факти, зададени от документацията за участие в 

процедурата за възлагане на настоящата поръчка и имащи отношение към конкретната 

поръчка; 

„Формално“ е описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката. 

„Адекватно / Относимо“ следва да се разбира предложение, отчитащо спецификата на 

настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния 

елемент от предмета и/или обхвата на поръчката, за който се отнася; 

„Несъществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение, 

включващо подход и програма за изпълнение, концепция за изпълнение или някое от 

приложенията към нея, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например 

пропуски в описанието, липса на детайлна информация, недостатъчна аргументация или 

обосновка и други подобни.  

Несъществените непълноти/пропуски не водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката 

с оглед спазване в цялост на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата 

за възлагане на настоящата обществена поръчка, но създават потенциални и неоправдани 

рискове досежно качествено и/или срочно изпълнение.  

При установени несъществени непълноти / пропуски / несъответствия съответното 

предложение не е несъответстващо на изискванията на възложителя и не се предлага за 

отстраняване. 

„Съществени“ са тези непълноти / пропуски / несъответствия в техническото предложение, 

включващо концепция за изпълнение или някое от приложенията към нея, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация, или на 

разпоредбите на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически 

изисквания, като например несъответствие между изискуемо съдържание и 

предложено/описано такова, несъответствие между действие, предвидено в документацията, и 

предложено такова в офертата, и други подобни.  

Съществените непълноти/пропуски водят до пряко засягане на изпълнението на поръчката с 

оглед спазване в цялост на изискванията досежно качество и/или срок за изпълнение, посочени в 

документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

При установени "съществени непълноти / пропуски / несъответствия" е налице несъответствие 

на офертата с изискванията на възложителя и съответният участник се предлага за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

„Разумна увереност“ е степен на ниво на увереност, което изисква предложеният цялостен 

подход за реализиране на дейностите по обществената поръчка да обхваща всички ключови 

компоненти и характеристики на обществената поръчка съгласно Техническото задание, както 

и идентифицираните от възложителя рискове за реализирането й. 

„Ефективност“ е степен на постигане на целите на дейностите/мерките при съпоставяне на 

действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

„Ефикасност“ е възможност за постигане на положителни резултати от използваните 

мерки/дейности. 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 

съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническото 

задание, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 
 

 КО = О1 + О2 
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 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място 

участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 

методика и показатели. 

 

 

Изготвили:  

 

Директор на дирекция 

„СИиОС“: 

 

/ положен подпис / 

/инж. Васка Караджова/ 

Главен експерт в дирекция 

„СИиОС“: 

 

/ положен подпис / 

/инж. Диана Калайджиева/ 

Мл. експерт 

в дирекция „СИиОС“: 

 

/ положен подпис / 

/Хамди Моллов/ 

 


