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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ. 

 

1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Критерият за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена” 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 
финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка 
за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена”. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

 

2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на 

всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната 

оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. 

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са 

отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя 

изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи 

Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени 

в документацията за процедурата и приложенията към нея, на действащото 

законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания, се 

отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, 

се класира на първо място. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести 

и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2, 
 
 

където: 
П1 - управление на критични точки, максимален брой точки - 50 точки; 

П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки. 
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Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 
комплексната оценка: 

 
I. УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ (П1) 

Оценката по показателя „Управление на критични точки” (П1) се формира се 
формира на базата на предложените от всеки участник мерки за управление на 
критичните точки, идентифицирани от възложителя. 

За всяка една от дефинираните критични точки трябва да са разгледани: аспекти 
на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора; мерки за 
недопускане/ предотвратяване настъпването й и мерки за преодоляване на 
последиците при настъпването й. 

Идентифицираните от възложителя рискови критични точки с висока степен на 
възможност за поява, които участниците трябва да разгледат са: 

1. Неблагоприятни метеорологични условия; 
2. Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта; 
3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи; 
4. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на договора; 
 

показател П1 

„Управление на критични точки” 

Максимален 

брой точки 

50 

По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното: 

- Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична 

точка и степента й на влияние върху изпълнението на договора, 

но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на 

повече от една от критичните точки. 

- Предложени са мерки за управление на посочените „критични 

точки”, но комисията констатира, че същите реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им, по отношение на повече от една от критичните точки.  

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия или да е налице едно от визираните условия, а по 

отношение на другото условие - изискуемото изпълнение да се 

превишава. 

10 
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По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична 

точка и степента й на влияние върху изпълнението на договора, 

но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на една 

от критичните точки. 

- Предложени са мерки за управление на посочените „критични 

точки“, но комисията констатира, че същите реално не са от 

естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им, по отношение на една от критичните точки. 

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия или да е налице едно от визираните условия, а по 

отношение на другото условие - изискуемото изпълнение да се 

превишава. 

30 

По отношение предложената от участника разработка за 

„Управление на критичните точки” е установено следното:  

- Разгледани са всички основни аспекти на проявление на всяка 

една критична точка, както и степента й на влияние върху 

изпълнението на договора. 

- Предложени са ефективни и адекватни мерки за управление на  

посочените „критични точки”, като всяка една от „критичните точки” 

е съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването й и съответно конкретни 

адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от 

настъпването й. 

Забележка: за да се приеме, че офертата на участника попада в 

настоящото ниво от скалата за оценка трябва да са налице и двете 

визирани условия. 

50 

 
 
 

За нуждите на подпоказателя възложителя пояснява следните понятия: 
„Ефективен” в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо 
поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. 
„Адекватен” - напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията. 
„Същностен, основен аспект на проявление” означава аспект на проявление на 
критичната точка, който е пряко свързан с предмета на конкретната обществена поръчка 
и неговото наличие би поставило под въпрос срочното, качествено и законосъобразно 
изпълнение на договора. 

 
 

II. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (П2) 



 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

П2 - е показател, отразяващ тежестта на общия сбор на предложените единични цени в 
съответната оферта. 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки, 
като се оценява сбора от предложените единични цени; Общия сбор на 
предложените единични цени служи само и единствено за определяне на 
оценката на участниците по показателя. 

 Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-малък общ 
сбор на единичните цени; 

 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-малкия 
общ сбор на единичните цени по следната формула: 

П2 = (Цmin / Цi) х 50, 
 
 

Където: 
Цmin - представлява предложения най-малък общ сбор на единичните цени  
Цi - представлява сбора на единичните цени, предложен от съответния 
участник 

 
 

ВАЖНО! 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски 

в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране технически 

грешки, включително и аритметични такива, участникът се отстранява от участие 

в процедурата. 

Комплексната оценка КО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, 

оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на 

Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая. 

 


