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Книга V 

  

 

 

МЕТОДИКА  

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 

 

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

оферта, като критерият за възлагане е „най-ниска цена”. 

 

За определяне на най-ниската цена се извършва оценка на допуснатите оферти съгласно 

настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертата при следните показатели 

и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО): 

 

Членовете на комисията оценяват предложените в ценовите предложения на участниците 

единични цени за всяка от дейностите поотделно.  

 

Отделните единични цени по видове дейности са с тежести в оценката, както следва: 

 

№ Единична цена по вид дейност 
Единица 

мярка 

Тежест на 

показателя 

оферирана ед. 

цена 

(X) 

(в лева без ДДС) 

Максимален 

брой точки 

1 2 3 4 5 

1 Сметосъбиране на твърди битови отпадъци 1 /един/ тон 20 % 20 

2 Сметоизвозване на твърди битови отпадъци 1 /един/ тон 10 % 10 

3 

Събиране и извозване със самосвали 

(товарни автомобили) на градински 

отпадъци, сгурия от отопление през зимния 

сезон и други отпадъци 

1 /един/ тон 10 % 10 

4 

Разделно събиране и извозване на отпадъци 

от опаковки - хартия, пластмаса, метал, 

стъкло и др. 

1 /един/ тон 10 % 10 

5 

Разделно събиране, съхраняване и 

извозване на битови биоразградими 

отпадъци 

1 /един/ тон 10 % 10 



 

 

2 

6 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез метене 
1 /един/ дка 10 % 10 

7 
Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване чрез миене 
1 /един/ м2 10 % 10 

8 Уборка 1 /един/ дка 5 % 5 

9 Почистване на улични оттоци бр. 5 % 5 

10 
Почистване на нерегламентирани 

замърсявания 
1 /един/ м3 5 % 5 

11 
Почистване на улични платна от нанос и 

кал 
1 /един/ м2 5 % 5 

  

 Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от 

дейностите поотделно.  

  

 Участникът с предложена най-ниска единична цена за съответната дейност получава 

съответния максимален брой точки, равен на числовата стойност на тежестта ѝ, посочена по-горе.  

 

 Точките за предложените от другите участници единични цени се изчисляват по 

формулата: 

 

C n =  С мин. х X i , в която 

               C у 

 C n е оценката на предложената единична цена за съответния вид дейност на оценявания 

участник; 

 C мин. е най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (в лева без ДДС) от 

участниците; 

 C у е предложената единична цена за съответния вид дейност (в лева без ДДС) от оценявания 

участник; 

 X i  е  посоченият по-горе максимален брой точки (посочената по-горе тежест) за съответната 

единична цена за вида дейност. 

 

Стойността на получената оценка за предложената единична цена по всеки вид 

дейност се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 

 Общата комплексна оценка на съответното ценово предложение се получава като сума от 

получените точки за единичните цени за всяка от дейностите: 

ПЦ = nС  

Максималната обща комплексна оценка е 100 /словом: сто/ точки. 

 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 

 

Участникът, получил най-висока обща комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 

методика и показатели. 


