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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН 

ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”. 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ. 
 

 

  

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, като критерият за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена”. 

 

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 40 %, максимум 40 

точки.  

2. Организация за изпълнение на поръчката (О2) - тежест в комплексната оценка 60 %, 

максимум 60 точки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки 

за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. 

2 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 

 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 

изготвено съгласно Образец № 8. 

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

е 40 % /четиридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой 

точки по посочения показател е 40 /четиридесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О1 = О1 мин.  x  40  , където 

О1 у 

 О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчкатa на оценявания участник 

 О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 

 О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

2. Организация за изпълнение на поръчката (О2). 

Тежестта на показателя Организация за изпълнение на поръчката (О2) е 60 % 

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

посочения показател е 60 /шестдесет/ точки. 

Оценката по показателя Организация за изпълнение на поръчката (О2) се формира на 

базата на представените от всеки участник подход и програма за изпълнение на поръчката, 

съдържащи се в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4. 

Важно: В подхода и програмата за изпълнение на поръчката участникът следва да 

предложи организация за изпълнение на строително-монтажни работи, която счита за най-

подходяща, 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, 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 спецификации, на действащото законодателство, на 

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

поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния 

подход за изпълнение на предмета на поръчката. 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 календарен план е график за 

изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички посочени в количествено-
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стойностната сметка дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с 

Диаграма на работната ръка. Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде 

съобразен с инвестиционният проект. В графика трябва да бъдат включени всички дейности 

по изпълнение на поръчката. Организацията за изпълнение на поръчката и линейния 

календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на 

поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 

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: 

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата 

спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с 12 /дванадесет/ точки. 

Предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, 

съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира 

навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на 

резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-

долу характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, ще получи 

допълнително по 12 /дванадесет/ точки за наличието на всяко едно от изброените по-долу 

обстоятелства.  

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение: 

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; 

2. 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); 

3. 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 на работата 

на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. 

Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията 

на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с 

възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на 

резултата и на предлаганите за влагане материали. 
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„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта 

и полезността на предложените елементи, които водят до по-високо качество при изпълнението 

на поръчката. 

 „Икономически аспект“ за целите на настоящата методика, се разбира: по-ниски 

експлоатационни разходи, по-дълъг гаранционен срок и др. благоприятни икономически 

обстоятелства за Възложителя. 

ВАЖНО: Участник, при който е налице липса в техническото предложение и/или 

приложения към него на съответна изискуема съставна част или при който е налице 

предложение, което не отговаря на техническите спецификации, следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

 

3. Обща комплексна оценка (КО). 

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 

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

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: 

 /Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Директор на дирекция „СИиОС“:    …………………… 

/инж. Васка Караджова/ 

 

 /Налице е положен подпис, който е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Мл. експерт в дирекция „СИиОС:   …………………… 

                               /инж. Анастасия Василева/ 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. 

– Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 


