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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

към покана с изх. № 7 от 27.08.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена 

поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни 

работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално 

сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“. 

 

 

 

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. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (O1)  - тежест в 

комплексната оценка 65%, максимум 65 точки. 

 

2. Цена за изпълнение на поръчката (О2) -  тежест в комплексната оценка 35%, 

максимум 35 точки.  

 

 

 

 

ВАЖНО: 

 

НАСТОЯЩАТА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ СЕ ПРИЛАГА БЕЗ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ОЦЕНКА И ПО ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

 

 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О1). 

Тежестта на показателя оценка на изготвеното Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката (О1) е 65 % /шестдесет и пет процента/ от общата 

комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 65 

/шестдесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя се извършва съгласно следните критерии за постигната 

степен на съответствие с изискванията на възложителя: 

 

ПОКАЗАТЕЛ 
Макс. брой 

точки 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

(О1) 

65 

точки 
Фактори, влияещи на оценката: 

1. Описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. 

2. Описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените 

строително-монтажни работи в строителството на обекта. 

3. Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР. 

4. Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали за 

изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, складиране, изпитване, влагане, подмяна, корекция. 

5. Описание на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на отделните 

специалисти, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 

6. Описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процеси. 
 

№ Критерии за оценка по показателя. Степен на съответствие. Оценка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 точки 

 

 

1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата 

по закон документация за обекта, като е спазил изискването за технологично 

обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните 

с тях подготвителни дейности. 

2. Налице е детайлно описание:  

- на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта;  

- на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в 

съответствие с изискванията на техническата документация; 

- на разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на 

отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата 

на съответните дейности; 

- на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение 

на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по 

упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и 

тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 

изпитване. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на 

строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и 

контрол по подмяната и корекцията им. 
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II. 

В техническото предложение е налице поне едно от следните обстоятелства:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 точки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участникът е допуснал разминаване при някои СМР между изготвения подход 

за изпълнение на поръчката и технологично правилната последователност на 

строителните процеси и/или последователността на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта. 

2. Допуснати са несъществени пропуски при описанието на един от следните 

компоненти:   

- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 

обекта;  

- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 

3.  Налице са несъществени пропуски или частично съответствие между 

разпределението на човешките ресурси и отговорностите по специалности на 

отделните специалисти, които ще участват в процеса на контрол на 

изпълняваните дейности, отнесени към спецификата на съответните дейности. 

4. Участникът ясно е описал дейностите по съгласуване и контрол на основните 

материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно 

с всички стъпки по упражняването на контрол върху строителните материали и 

изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, но е 

налице поне едно от следните обстоятелства: по отношение на материалите не е 

обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 

начин на влагане и/или изпитване;  или участникът е посочил метод за работа 

при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 

техническите изисквания на проекта, но не е посочен контролът по подмяната 

или корекцията им. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

В техническото предложение е в сила поне едно от следните 

обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  точки  
 

1. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за обекта. 

2. Общо и бланкетно е описан един от следните компоненти: 

- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 

обекта;  

- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 

3. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси 

и отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват 

в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 

4. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол 

на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, като липсва описание на всички стъпки по упражняването на 

контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на 

тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане или изпитване и 

участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания 

на проекта и контрола по подмяната или корекцията им. 
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IV. 

В техническото предложение са в сила две или повече от следните 

обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  точки  
 

1. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на 

изискуемата по закон документация за обекта. 

2. Общо и бланкетно е описан един от следните компоненти: 

- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на 

обекта;  

- описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР;  

- описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното 

изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 

3. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси 

и отговорностите по специалности на отделните специалисти, които ще участват 

в процеса на контрол на изпълняваните дейности. 

4. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол 

на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, 

сертификати, като липсва описание на всички стъпки по упражняването на 

контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на 

тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане или изпитване и 

участникът е посочил общо и бланкетно метода за работа при установяване на 

несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания 

на проекта и контрола по подмяната или корекцията им. 

 

Забележка: 

 

„Детайлно” е ясно описание, което освен че съдържа отделните етапи и видове 

дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 

технологията или други фактори, имащи отношение към повишаване на качеството на 

изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и 

изисквания. 

 

„Ясно” е описание, при което разработката включва описание, позволяващо да се 

индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната 

последователност и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, 

водещи до целения резултат. 

 

„Общо и бланкетно” е налице, когато в своето предложение участникът само е 

посочил общоприети и известни методи/термини/технологии, които не са пояснени по 

отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка чрез 

конкретни доводи/примери/разяснения. 

 

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е 

констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде 

установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника, и 

пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на 

поръчката с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност.  

Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат 

установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано 

несъответствие”. 
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2. Цена за изпълнение на поръчката (О2). 

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на 

поръчката (О2) е 35 % /тридесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 

като максималният брой точки по посочения показател е 35 /тридесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О2) се определя по 

формулата: 

 

О2 = О2 мин.  x  35  , където 

О2 у 

 

- О2 е оценката на оценявания участник по показателя 

- О2 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от 

участниците 

- О2 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката 

(О2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

 

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

следната формула: 

 

 КО = О1 + О2 

 

 Максималната обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред.  
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 

място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

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. 

 

 

Изготвили:  

Заместник-кмет: 

 

/положен подпис/ 

 /инж. Мариана Александрова Цекова/ 

Директор на дирекция „СИ ОС“: 

 

/положен подпис/ 

/инж. Васка Георгиева Караджова/ 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 

управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № 

В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа 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. 

 


