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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. (01) Цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 
20%, максимум 20 точки.

2. (02 ) Срок за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 
25%, максимум 25 точки.

3. (03) Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа 
под тях - тежест в комплексната оценка 5%, максимум 5 точки.

4. (04) Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - тежест в комплексната оценка 5%, максимум 5 точки.

5. (05) Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 
сгради, с изключение на работите по показател 3 и 4 - тежест в 
комплексната оценка 5%, максимум 5 точки.

6. (06) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - тежест в 
комплексната оценка 23%, максимум 23 точки.

7. (07 ) Управление на риска - тежест в комплексната оценка 17%, максимум
17 точки.

“Този документ е създаден в рамките на договор BG 161Р0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ” 2007- 
2013 г., 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
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

1. Цена за изпълнение на поръчката (O l) -  максимална оценка 20 точки.

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовата оферта 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 (01) е 20 % /двадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като 
максималният брой точки по посочения показател е 20 /двадесет/ точки.

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

Ol = Q1 мин, х 20 , където
O l у

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

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

2. Срок за изпълнение на поръчката (02) - максимална оценка 25 точки.

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническа оферта на 
участника по образец съгласно приложение № 2 и се обосновава в приложените към 
нея работна програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на 
поръчката и график за разпределение на работната ръка.

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на 
поръчката (02) е 25 % /двадесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), 
като максималният брой точки по посочения показател е 25 /двадесет и пет/ точки.

Оценката по показателя Срок за изпълнение на поръчката (02) се определя по 
формулата:

“Този документ е създаден в рамките на договор BGI61P0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие’’ 2007- 
2013 г„ 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
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0 2  = 0 2  мин, х 25 , където
0 2  у

02 е оценката на срока за изпълнение на поръчката
02  мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от 
участниците
02  у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от съответния участник

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

3. Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях
(03) - максимална оценка 5 точки.

Гаранционният срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции 
на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях, се оферира в 
Техническата оферта на участника по образец съгласно приложение № 2.

Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок за всички 
видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях (03) е 5 % /пет процента/ от общата 
комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 5 
/пет/ точки.

Оценката по показателя Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени 
строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях (03) се определя по формулата:

0 3  = 0 3  у х 5 , където
0 3  макс.

03  е оценката на гаранционния срок за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях
0 3  у  е предложеният гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях, 
от съответния участник
0 3  макс. е най-дългият предложен гаранционен срок за всички видове 
новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях, от участниците

Стойността на получената оценка на Гаранционния срок за всички видове 
новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и 
за земната основа под тях (03 ) се закръгля до втория знак след десетичната 
запетая.

“Този документ е създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект ,, Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007- 
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд зарегионапно 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."
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4. Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда (04) - максимална оценка 5 точки.

Гаранционният срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда се оферира в Техническата оферта на участника по образец съгласно приложение 
№ 2.

Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок за 
хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (04) е 5 % /пет процента/ от 
общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения 
показател е 5 /пет/ точки.

Оценката по показателя Гаранционен срок за хидроизолационни, 
топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и 
съоръжения в неагресивна среда (04 ) се определя по формулата:

0 4  = 0 4  у х 5 . където
0 4  макс.

0 4  е оценката на гаранционния срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда
0 4  у  е предложеният гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда от съответния участник
0 4  макс. е най-дългият предложен гаранционен срок за хидроизолационни, 
топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и 
съорълсения в неагресивна среда от участниците

Стойността на получената оценка на Гаранционния срок за 
хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (04 ) се закръгля до втория 
знак след десетичната запетая.

5. Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 
работите по показател 3 и 4 (05) - максимална оценка 5 точки.

“Този документ е създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007- 
2013 г., 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. ”
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Гаранционният срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), 
както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показател 3 и
4, се оферира в Техническата оферта на участника по образец съгласно приложение №
2.

Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок за всички 
видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 
инсталации на сгради, с изключение на работите по показател 3 и 4 (05) е 5 % /пет 
процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 
посочения показател е 5 /пет/ точки.

Оценката по показателя Гаранционен срок за всички видове строителни, 
монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с 
изключение на работите по показател 3 и 4 (05 ) се определя по формулата:

0 5  = 0 5  у х 5 , където
0 5  макс.

0 5  е оценката на гаранционния срок за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 
работите по показател 3 и 4
0 5  у  е предложеният гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 
работите по показател 3 и 4, от съответния участник
0 5  макс. е най-дългият предложен гаранционен срок за всички видове строителни, 
монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с 
изключение на работите по показател 3 и 4, от участниците

Стойността на получената оценка на Гаранционния срок за всички видове 
строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 
на сгради, с изключение на работите по показател 3 и 4 (05 ) се закръгля до втория 
знак след десетичната запетая.

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (06) -  максимална 
оценка 23 точки.

Тежестта на показателя оценка на Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката (06) е 23 % /двадесет и три процента/ от общата комплексна оценка (КО), 
като максималният брой точки по посочения показател е 23 /двадесет и три/ точки.

“Този документ е създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие " 2007- 
2013 г., 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
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Оценката по показателя Техническо предложение за изпълнение на
поръчката (06) се формира на базата на изготвените от всеки участник работна 
програма и линеен график за изпълнение на поръчката, график за разпределение на 
работната ръка, списък на основните строителни продукти, които ще бъдат доставени 
за изпълнение на поръчката, декларация за съответствие на всеки от строителните 
продукти и документи, удостоверяващи качеството на строителните продукти.

Оценката по показателя се извършва съгласно следните критерии за постигната 
степен на съответствие с изискванията на възложителя:

№ Критерии за оценка по показател Оценка

1. ТЕХНИЧЕС КО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
До
23

точки

А.

За изготвеното техническо предложение е в сила всяко едно от следните 
обстоятелства:
- Участникът последователно и в конкретика е описал отделните етапи на изпълнение на 
поръчката.
- Участникът ясно и подробно е посочил в техническото си предложение видовете СМР и 
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на 
техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване 
технически и човешки ресурси.
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват 
на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със 
съответните сертификати, приложени към техническата оферта.
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за 
изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена 
диаграма на работната ръка.

23
точки

Б.

В изготвеното техническо предложение са налице несъществени пропуски, в 
резултат на което за него е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описал 
детайлно и конкретно последователността на тяхното изпълнение, а същата само е 
маркирана и рамкирана най-общо и окрупнено.
- Участникът е посочил в техническото си предложение видовете СМР, но 
последователността на изпълнението гш не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е 
подробно описана, а само е маркирана. Налице са несъществени пропуски и/ши частично 
съответствие между посочената технологична последователност на строителния 
процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси.
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са пртожими 
към предмета на поръчката, но не са най — подходящите такива, за да е налице 
съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове 
материали, придружени със съответните сертификати, пршожени към техническата 
оферта.
- Установени са несъществени несъответствия между описаната технологична 
последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен 
график с пршожена диаграма на работната ръка.
Изложеното е пречка за достигане на максимални детайлност, подробност, задълбоченост

12
точки

и издържаност и максимално постигане на съответствие с изискванията на възложителя.

“Този документ е създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект „.Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007- 
2013 г., 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. ”

Том II -  Книга V



в.

В изготвеното техническо предложение са налице съществени пропуски, в резултат  
на което за него е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал общо последователността само на най — важните видове 
дейности. Не е представено детайлно и подробно обяснение и представяне на отделните 
етапи на изпълнение на поръчката.
- Участникът е посочил в техническото си предложение общо и бланкетно видовете 
СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без 
видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния 
процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси.
- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съществено се 
отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали, 
изисквани към техническата оферта.

Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична 
последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен 
график с приложена диаграма на работната ръка.______________________________________

7. Управление на риска (07) - максимална оценка 17 точки.

Тежестта на показателя Управлението на риска (07) е 17 % /седемнадесет 
процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по 
посочения показател е 17 /седемнадесет/ точки.

Оценката по показателя Управлението на риска (07) 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:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на проекта, а именно: Управляващ орган, Бенефициентът по Програмата и 
Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните 
договори;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на 
оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора 
сключен с бенефициента.
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от 
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 
непълноти и/или неточности в проектната документация.

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:
“Този документ е създаден в рамките на договор B G 161P 0001 /1 .1-12/2011/049 по проект ,,Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007- 
2013 г., 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. ”
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№ Критерии за оценка по показател Оценка

1.
До
17

точки

А.

В техническото предложение 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 предложгш 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 дейностилге, 
предмет на договора.

17
точки

Б.

В техническата оферта 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/ши ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. 
последиците от настъпването му.

9
точки

В.

В техническата оферта 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/ши преодоляването mi.

I
Точки

8. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 
следната формула: 

КО = O l + 0 2  + 0 3  + 0 4  + 0 5  + 0 6  + 0 7 , където

КО е общата комплексна оценка
01 е оценката на цената за изпълнение на поръчката
02 е оценката на срока за изпълнение на поръчката
03 е оценката на гаранционния срок за всички видове новоизпълнени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях

“Този документ е създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ” 2007- 
2013 г., 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. ”
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0 4  е оценката на гаранционния срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда
0 5  е оценката на гаранционния срок за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 
дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 
работите по показател 3 и 4
0 6  е оценката на техническото предложение за изпълнение на поръчката
0 7  е оценката на управлението на риска

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, като най-ниска е цената на участника, предложил най-малка 
обща крайна стойност без ДДС за изпълнение на поръчката.

"Този документ е създаден в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие " 2007- 
2013 г., 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. ”

Том II —  Книга V


