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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално
съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на цената, срока на
изпълнение и организацията за изпълнение на поръчката.
Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни
показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така
и успешно изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя.
Методиката за оценка на офертите се прилага за всяка обособена
позиция по отделно.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка за всяка
обособена позиция, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се
търси икономически най-изгодната оферта.
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Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява за всяка
обособена позиция по формулата:
КО = П1 х 10 % + П2 х 40 % + П3 х 50%

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%.

1.

Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.

2.

Показатели за оценяване:
2.1. П1 - Срок за изпълнение на поръчката.
2.2. П2 - Организация за изпълнение на поръчката.
2.3. П3 - Ценово предложение в лева без включен ДДС (включващо в цената
общата стойност за изпълнение на строително-монтажни работи).

3.

Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки,
които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П

Максимално
точки
100

Срок за изпълнение – П1
Организация за
100
изпълнение на поръчката

възможен

бр. Относителна тежест в
КО
10 %
40%

www.interregrobg.eu
Проект “SEVEN-T”, Проектен код ROBG - 432
Бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския
съюз.
2

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

– П2
Ценово предложение – П3 100

50 %

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е:
КО = П1 х 10 % + П2 х 40 % + П3 х 50%

Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за
КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и
т.н.

3.1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в
календарни дни. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната
тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по
показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = ............ (брой точки),
където:
Сi е предложеният срок на изпълнение на предвидените строително-монтажни
работи съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник;
Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за
изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници за съответната
обособена позиция.
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Забележка: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за
изпълнение на предвидените строително-монтажни работи да е не по-кратък и да не е
по-дълъг от минималните и максималните срокове, посочени в обявлението в т.
ІІ.2.14) Допълнителна информация за съответната обособена позиция.
Показател „Срок за изпълнение“ е показател, отразяващ тежестта на
предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни
съобразен с предложената организация на изпълнението на СМР.
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в
календарни дни. Предложенията по този показател следва да бъдат представени от
участниците в офертите им като цяло число.
Срокът следва да е обоснован с подробен линеен график, придружен с диаграма
на работната ръка.
Предлаганият от участника срок за изпълнение на строителните и монтажните
работи (СМР) трябва да бъде в съответствие с приложения линеен график и диаграма
на работната ръка за изпълнение на поръчката (във формат на участника), изготвени
съобразно възприетата технология за изпълнение на СМР, предвижданията за
организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и
видове СМР на обекта, както и съобразно техническия ресурсен капацитет на
участниците. Графикът е необходимо да отразява началото и края на изпълнението на
всеки вид СМР по количествената сметка. В графика трябва да бъдат отразени брой
дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР.
Графикът трябва да отразява общата продължителност на обекта и да е графично
отразяване на Строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от
участника. Участниците следва да предложат реален срок за изпълнение.
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Участник, при който се констатира несъответствие между предложения срок за
изпълнение в Техническото предложение и срока за изпълнение, показан в График за
изпълнение на поръчката, както и несъгласуваност между линейния календарен
график и Строителната програма, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

3.2.
ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П2
Организация за изпълнение на поръчката – в Предложението за изпълнение
участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството,
съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа
за всяка обособена позиция.
Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на
показателя в комплексната оценка е 40 %.
Конкретната оценка (25т., 50т. или 100т.) ще бъде присъдена от експертната
комисия според степента на съответствие на предложената организация с
изискванията на възложителя и инвестиционния проект за съответната обособена
позиция.
Конкретната стойност се определя за всяка обособена позиция чрез експертна
оценка по следния начин:
Организация за изпълнение на поръчката

Точки

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително – 25 т
монтажните работи (СМР), която се отнася до конкретните видове дейности,
описани в количествените сметки към проектната документация,
включително на доставките и складирането на материали и строителни
продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички
видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложената
поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване
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на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.
Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав
(инженерно – технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник
контрол качество на изпълнение) и на специализирания/ните изпълнителски
състав/и (специалисти и нискоквалифицирани работници), посочил е начините
за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената поръчка, съобразено с линейния график
(календарен план)
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително- 50 т
монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни
дейности, описани в количествените сметки към проектната документация,
включително на доставките и складирането на материали и строителни
продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички
видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на възложената
поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване
на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка.
Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената поръчка.
Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача2.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната
механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева

1

„Аргументирал“ – означава обяснение за приложимостта на предложените от участника последователност на изпълнение
и начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав за
повишаване качеството на изпълнение на възложеното строителство.

2

„Задача“ - за целите на настоящата методика се разбира предвидени за изпълнение СМР от количествената сметка,
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край
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ангажираност и качество на изпълнение.
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително- 100 т
монтажните работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни
дейности, описани в количествените сметки към проектната документация,
включително на доставките и складирането на материали и строителни
продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на
всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно изпълнение на
възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд, опазване на околната среда и пожаробезопасност на строителната
площадка.
Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената поръчка.
Участникът е посочил и аргументирал последователността на изпълнение и
начина на разпределение на отговорностите между отделните специалисти в
ръководния и изпълнителски състав на ниво отделна задача.
Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната
механизация, оборудване и материали, която гарантира оптимална времева
ангажираност и качество на изпълнение.
Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат
затруднения в планираната организация и е предложил приложими
ефективни мерки3 за предотвратяване на тези затруднения и за
преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно:
1. Времеви:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР;
- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно
приключване и изпълнение на договора.
2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между

3

Ефективни мерки“ – за целите на настоящата методика се разбират такъв тип мерки, чрез които участникът ще
минимизира или отстрани възникналите през време на строителството затруднения
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заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР,
предмет на настоящата обществена поръчка

3.3. ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3:
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена
позиция. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките
на офертите по показателя се изчисляват за всяка обособена позиция по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = ......... (брой точки),
където:
Цi е предложената обща цена в лева с включени непредвидени разходи без
ДДС, съгласно т.1.3. от Ценовото предложение на съответния участник.
Предложената цена следва да включва общата цена на изпълнение на СМР с включени
непредвидени разходи без ДДС.
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската
предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.
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В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на
аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.
В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4
(включително), вторият знак остава непроменен.
В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9
(включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към поголямата цифра.

Например:
1,111 – ще бъде закръглено на 1,11;
1,115 – ще бъде закръглено на 1,12.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще
приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място о ферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

/П/ * Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

www.interregrobg.eu
Проект “SEVEN-T”, Проектен код ROBG - 432
Бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския
съюз.
9

