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Том ІІ – Книга V 
 
 
 

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 15%, максимум 

15 точки.  
2. Гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа (О2) - тежест в 

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

оценка 60%, максимум 60 точки. 
4. Управление на риска (О4) - тежест в комплексната оценка 15%, максимум 15 точки. 
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

 
 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) – максимална оценка 15 точки. 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника 

по образец съгласно приложение № 3 и се обосновава в приложените към нея остойностена 
количествена сметка за обекта и анализни цени. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 
(О1) е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 
брой точки по посочения показател е 15 /петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) се определя по 
формулата: 

 

О1 = О1 мин.  x  15  , където 
О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от съответния участник 

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката (О1) се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 
 
2. Гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа (О2) - тежест в 

комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 
Гаранционният срок за реконструираната водопроводна мрежа се оферира в 

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

Оценката по показателя Гаранционен срок за реконструираната водопроводна 
мрежа (О2) се определя по формулата: 

 

О2 = О2 у  x  10 , където 
О2 макс 
 

- О2 е оценката на гаранционния срок за реконструираната водопроводна мрежа 
- О2 у  е предложеният гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа от 

съответния участник 
- О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок за реконструираната 

водопроводна мрежа от участниците 
Стойността на получената оценка на гаранционния срок за реконструираната 

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

3.   Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) – максимална 
оценка 60 точки. 

Тежестта на показателя  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) 
е 60 % /шестдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой 
точки по посочения показател е 60 /шестдесет/ точки. 

Оценката по показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) 
се формира на базата на изготвеното от всеки участник предложение за изпълнение на 
поръчката.  
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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 
 

 
1. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

До  
60 

 точки 

А. 

За изготвеното техническо предложение са налице и четирите обстоятелства: 

60 
 точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно инвестиционния 
проект и количествената сметка, като декомпозирането им на отделни 
дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи, а също така приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка съответстват на описаните технологии. 

- 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 съответстват на предложения график. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като разпределението му по 
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 

- За направеното техническо предложение при едно от следните са налице 
несъществени несъответствия и/или пропуски:  

o Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената сметка, като декомпозирането 
им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи, а също така 
приложените диаграми на строителната механизация и на работната 
ръка съответстват на описаните технологии. 

o 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 съответстват на предложения график. 

- За направеното техническо предложение е налице едно от следните:  
o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване или разпределението на 
техническото оборудване по видовете дейности не е представено. 

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 
/ръководни и технически лица и работници/ или всички видове строителни 
и монтажни работи са ресурсно обезпечени, но не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по отделните видове строителни и монтажни работи. 
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В. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 
обстоятелства: 

 

- За направеното техническо предложение при две от следните са налице 
несъществени несъответствия и/или пропуски:  

o Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената сметка, като декомпозирането 
им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи, а също така 
приложените диаграми на строителната механизация и на работната 
ръка съответстват на описаните технологии. 

o 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 съответстват на предложения график. 

1 
 точка 

- За направеното техническо предложение са налице две от следните:  
o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване или разпределението на 
техническото оборудване по видовете дейности не е представено. 

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 
/ръководни и технически лица и работници/ или всички видове строителни 
и монтажни работи са ресурсно обезпечени, но не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по отделните видове строителни и монтажни работи. 

- За направеното техническо предложение при едно от следните са налице 
несъществени несъответствия и/или пропуски:  

o Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената сметка, като декомпозирането 
им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи, а също така 
приложените диаграми на строителната механизация и на работната 
ръка съответстват на описаните технологии. 

o 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 съответстват на предложения график. 

и 
- За направеното техническо предложение е налице едно от следните:  

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване или разпределението на 
техническото оборудване по видовете дейности не е представено. 

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 
/ръководни и технически лица и работници/ или всички видове строителни 
и монтажни работи са ресурсно обезпечени, но не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по отделните видове строителни и монтажни работи. 
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Забележка: 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се 
разбират несъответствия и/или пропуски в предлаганата технология и обезпечаването на 
технологията с ресурси (човешки и технически), несъответствия в технологичното време 
за извършване на отделни дейности, несъответствия в предложената ресурсна 
обезпеченост на дадена дейност според предложеното време за изпълнение, които няма да 
повлияят върху изпълнението на проекта по отношение на качеството, срока и 
безопасността на труда. 
 

  
4. Управление на риска (О4) - максимална оценка 15 точки. 
Тежестта на показателя Управление на риска (О4) е 15 % /петнадесет процента/ от 

общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 
15 /петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя Управление на риска (О4) се формира на базата на 
изготвените от всеки участник мерки за управление на рисковете. 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани 
от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Забава при стартирането на строителните работи; 
- Изоставане от представения график при текущото изпълнение на дейностите; 
- Неспазване на крайния срок за изпълнение. 
2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от страна 
на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, строителен надзор, 
авторски надзор и др.. 
3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 
непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 
4. Изключително неблагоприятни климатични условия. 

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: 

№ Критерии за оценка по показател  Оценка 

1. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
До  
15 

 точки 

А. 

В разработените мерки за управление на рисковете е обърнато задълбочено 
внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните 
обстоятелства: 
- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск. 
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 
върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни 
и адекватни мерки; 
- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на 
дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са 
конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да 
се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да 
бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 
дейностите, предмет на договора. 

15 
 точки 
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Б. 

В разработените мерки за управление на рисковете е обърнато внимание на всеки 
един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: 
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на 
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и 
недостатъчно конкретно описани и оценени. 
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират 
изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. 
последиците от настъпването му. 

8 
 точки 

В. 

В разработените мерки за управление на рисковете е в сила поне едно от следните 
обстоятелства: 
- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или 
няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на 
свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага 
адекватни мерки за управлението им; 
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от 
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. 

1 
 точка 

 
 
 

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. 
 


