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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 (О1) -  тежест в комплексната оценка 30 %, максимум 30 точки.  
2. Гаранционен срок на изпълнения външен водопровод 1 (О2) - тежест в комплексната 

оценка 10 %, максимум 10 точки. 
3. Техническо предложение за изпълнение (О3) - тежест в комплексната оценка 50 %, 

максимум 50 точки. 
4. Управление на риска (О4) - тежест в комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Преносен провод за водоснабдяване и съоръженията към него. 
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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 по образец съгласно приложение № 3, и се обосновава в приложените към него 
остойностена количествена сметка за обекта и анализни цени. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) е 
30 % /тридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 
посочения показател е 30 /тридесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О1 = О1 мин.  x  30  , 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. Гаранционен срок на изпълнения външен водопровод (О2). 
Гаранционният срок на изпълнения външен водопровод се оферира в Техническото 

предложение на участника, изготвено по образец съгласно приложение № 2. 
 Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок на изпълнения външен 
водопровод (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 

О2 = О2 у  x  10 , където 
О2 макс. 
 

• О2 е оценката на гаранционния срок на изпълнения външен водопровод на оценявания 
участник 

• О2 у  е предложеният гаранционен срок на изпълнения външен водопровод от оценявания 
участник 

• О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок на изпълнения външен 
водопровод от участниците 

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

3.   Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3). 
Тежестта на показателя  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) 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 (О3) се 
формира на базата на изготвените от всеки участник 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: 
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№ ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 

 
 
1. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

До  
50 

 точки 
 

А. 

За изготвеното техническо предложение са налице и четирите обстоятелства: 

50 
 точки 

• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 
сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 
отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи, също така приложените диаграми на 
строителната механизация и на работната ръка съответстват на описаните 
технологии, както и на база на предложените материали и технологии за 
изпълнение и/или на база на предложените иновативни методи и техники на 
работа, чиято употреба при реализацията на обекта е аргументирана и 
обоснована, е предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото 
чрез техническите спецификации, въз основа на което е осигурено разумно ниво 
на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 
устойчиви резултати от реализирането им. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 
работи, а също така приложените диаграми на строителната механизация и на 
работната ръка напълно съответстват на предложения график. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като разпределението му по 
всички видове дейности е ясно и подробно представено. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 
обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 
технически лица и работници/, като ясно и подробно e представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по всички видове дейности. 

 

Б. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 
обстоятелства: 

 
30 

 точки 

• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 
сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 
отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 
предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 
което съответства на минимално изисканото чрез техническите 
спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
описаните технологии и приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 
работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 
на работната ръка. 
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• Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 
но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено. 

• Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 
ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 
разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 
строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 

 

В. 

За изготвеното техническо предложение са налице две от следните обстоятелства: 

 
15 

 точки 

• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 
сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 
отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 
предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 
което съответства на минимално изисканото чрез техническите 
спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
описаните технологии и приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 
работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 
на работната ръка. 

• Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 
но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено. 

• Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 
ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 
разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 
строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 

 

Г. 

За изготвеното техническо предложение са налице три от следните 
обстоятелства: 

 
5 

 точки 

• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 
сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 
отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 
предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 
което съответства на минимално изисканото чрез техническите 
спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
описаните технологии и приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка. 
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• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 
работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 
на работната ръка. 

• Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 
но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено. 

• Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 
ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 
разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 
строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 

 

Д. 

За изготвеното техническо предложение са налице и четирите обстоятелства: 

 
2 

 точки 

• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената 
сметка в съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на 
отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност 
според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи, но е в сила едно от следните:  

o Предложените материали и технологии за изпълнение и/или 
предложените методи и техники на работа дават ниво на изпълнение, 
което съответства на минимално изисканото чрез техническите 
спецификации, но не го надвишават. 

o Съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
описаните технологии и приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 
работи, но съществуват несъществени несъответствия и/или пропуски между 
предложения график и приложените диаграми на строителната механизация и 
на работната ръка. 

• Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо оборудване, 
но разпределението му по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено. 

• Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите човешки 
ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, но 
разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове 
строителни и монтажни работи не е представено и/или не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по някои видове строителни и монтажни работи. 

 
Забележка: 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“  ще се разбират 
несъответствия и/или пропуски: при влагането на ресурси (човешки и технически); във 
времетраенето по отношение на технологичната последователност и взаимозависимост на 
процесите и влагането на ресурси (човешки и технически); в предлаганата технология и 
обезпечаването на технологията с ресурси (човешки и технически); в технологичното време за 
извършване на отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта по 
отношение на качеството, срока и/или безопасността на труда. 
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За целите на оценката под „ съществени несъответствия и/или непълноти“  ще се разбират 
тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го правят 
неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към участнците и 
указанията за подготовка на офертите и техническите спецификации или на действащото 
законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например 
несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При 
установени съществени несъответствия и/или непълноти в техническо предложение на 
участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  
За целите на оценката под „ разумна увереност“  ще се разбира 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 Техническите спецификации. 
За целите на оценката под „ ефективност“  ще се разбира степен на постигане на целите на 
дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 
За целите на оценката под „ устойчивост на очакваните резултати“  ще се разбира очакван 
дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната общност в 
дългосрочен план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на дейностите, целите и 
резултатите от проекта на местно ниво, устойчиво развитие на резултатите от проекта. 
За целите на оценката под „ подробно“  ще се разбира описанието, което освен, че съдържа 
отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа и 
ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното просто 
изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 
последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически 
спецификации изисквания. 
За целите на оценката под „формално“  ще се разбира описанието, което не е насочено 
конкретно към предмета на поръчката. 
За целите на оценката под „ ясно“  ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 
конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по който 
същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени етапи/съответно 
останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или предвиждания. 
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 
съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническите 
спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 
 
 

 4. Управление на риска (О4). 
Тежестта на показателя Управление на риска (О4) е 10 % /десет процента/ от общата 

комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ 
точки. 

Комисията оценява предложенията на участниците за управление на следните дефинирани 
от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
• Времеви рискове – забава при започването на строителните работи, отклонения от 

представения линеен график за изпълнение, неспазване на крайния срок за изпълнение по 
независещи от изпълнителя причини. 

• Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на  информация 
от страна на останалите участници в строителния процес – от страна на възложителя, 
строителния надзор, авторския надзор и др.. 

• Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 
непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии, като 
комисията посочва обективни мотиви за присъждане на съответния брой точки: 
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№ ПОКАЗАТЕЛ  Оценка 
 

 
1. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

До  
10 

 точки 
 

А. 

За изготвената стратегия за управление на риска са налице и трите 
обстоятелства: 

10 
 точки 

• Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 
рисковете. 

• Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време 
на изпълнението на договора. 

• Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 
предложените мерки. 

 

 
Б. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 
обстоятелства: 

 
6 

 точки 

• Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки за преодотвратяване на 
настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 
рисковете, но едно от следните не е в сила: 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
време на изпълнението на договора;  

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 
на предложените мерки. 

• В сила е следното: 
o Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването 

и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 
рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 
на предложените мерки. 

 

 
В. 

За изготвената стратегия за управление на риска е налице едно от следните 
обстоятелства: 

 
2 

 точки 

• Предвидени са 2 /две/ различни мерки за преодотвратяване на настъпването и/или 
минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, но едно 
от следните не е в сила: 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 
на предложените мерки. 

• В сила е следното: 
o Предвидени са 1 /една/ мярка за преодотвратяване на настъпването и 1 

/една/ мярка за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един 
от рисковете. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по 
време на изпълнението на договора. 

o Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението 
на предложените мерки. 
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Забележка:  
За целите на оценката под „ ефективност“  ще се разбира степен на постигане на целите на 
дейностите по мониторинг или контрол при съпоставяне на действителните и очакваните 
резултати от изпълнението им. 
За целите на оценката под „ ефикасност“  ще се разбира възможност за постигане на 
положителни резултати от използваните дейностите по мониторинг или контрол. 
Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна изискуема 
съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на техническите 
спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 

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

формула: 
 
 КО = О1 + О2 + О3 + О4 

 
 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 Георгиева Караджова/ 

Гл. експерт в дирекция „СИиОС“: 

/положен подпис/ 

/инж. Цвятко Момчилов Каменов/ 
 

 


