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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: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. 

СМИЛЯН, ОБЩИНА 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. Срок за изпълнение на поръчката (О2) - тежест в комплексната оценка 20 %, максимум 

20 точки.  

3. Организация на персонала (О3) - тежест в комплексната оценка 40 %, максимум 40 

точки.  
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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 № 6. 

 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) е 40 % /словом: четиридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 40 /словом: 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. Срок за изпълнение на поръчката (О2). 

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Предложението за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя, изготвено 

съгласно Образец № 7. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката 

(О2) е 20 % /словом: двадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 

максималният брой точки по посочения показател е 20 /словом: двадесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О2 = О2 мин.  x  20  , където 

О2 у 

 О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник 

 О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците 

 О2 у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

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

десетичната запетая. 

 

3. Организация на персонала (О3) 

Показателят Организация на персонала (О3) представлява оценка на 

разпределението на ресурсите и организацията на екипа в съответствие с изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническото задание за постигане на заложените цели и 

очакваните резултати.  

Организацията на персонала е неразделна част от Предложението за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя, изготвено 

съгласно Образец № 7. 

Тежестта на показателя оценка на предложената Организация на персонала (О3) е 40 

% /словом: четиридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 

брой точки по посочения показател е 40 /словом: четиридесет/ точки. 

Оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на 
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отделните проектанти и експерти съгласно планираните  дейности и начина на координация 

с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. 

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за 

изпълнение на поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на 

поръчката и заложените цели и резултати. 

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на проектантския екип, как се разпределят отговорностите и дейностите 

между тях, 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 възложената услуга.  

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график 

за изпълнение на поръчката и разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на 

екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие.  

Важно:   

Участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящото производство 

по възлагане на обществената поръчка, ако в представената от него организация: не е 

попълнен който и да е елемент от изброените по-горе; не се предвижда изпълнението на 

необходими дейности в обхвата на поръчката; или при наличие на съществени противоречия. 

Забележка: Под „съществени противоречия“ ще се разбират несъответствия при 

представянето на аспектите на изпълнение съгласно техническото задание: при влагането 

на ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на последователност 

и/или взаимозависимост на процесите и/или на влагането на ресурси (човешки и 

технически); в технологичното време за извършване на отделни дейности, които влияят 

върху изпълнението на проекта по отношение на качеството или срока. 

Оценката по показателя Организация на персонала (О3) се формира по следния 

начин:  

 Качествен показател  

„Организация на персонала“ 

Брой 

точки 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 
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точки 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че е налично 1 /словом: едно/ от следните 

обстоятелства: 

 

16  

точки 
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1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от изпълнението, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като съдържание и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че са налични 2 /словом: две/ от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от изпълнението, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като съдържание и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

 

24 

точки 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

 

32 

точки 
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че са налични 3 /словом: три/ от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от изпълнението, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като съдържание и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, 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 възложената услуга; 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за 

изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, при условие че са налични следните 4 /словом: четири/ 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от изпълнението, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа 

от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са описани като съдържание и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

 

40 

точки 

 

4. Обща комплексна оценка (КО). 

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 

 КО = О1 + О2 + О3 

 Максималната Обща комплексна оценка (КО) е 100 точки. 
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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. 

 

 

 


