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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

При избор на изпълнител    за –”Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура- с обособени 

позиции 

1. Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура общински пътища ІV клас в  община Алфатар,  

област Силистра през 2012 г.    

 2. Ремонт  на общинска пътна  инфраструктура улиците в населените места в  община Алфатар,  

област Силистра през 2012 г 
Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва по комплексна оценка 

изчислена на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси 
икономически най-изгодна оферта. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 
последователност:  

1.Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.   

До следващ етап на оценка се допускат само кандидатите, чиито оферти съответстват на 
списъка по чл.56, ал.1  от ЗОП и напълно с предварително обявените от Възложителя условия относно 
комплектоваността на офертата. Оферти, които не отговарят на изискванията на ЗОП и 
документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и 
не се оценяват.  

 
2. Разглеждане за пълнота на ценовата оферта на кандидатите.  
Съблюдава се за съответствие на офертата с условията на процедурата, както и  тези от 

образеца на ценова оферта. Офертите, които имат несъответствие се отстраняват след мотивирана 
обосновка на Комисията и не се оценява ценовото им предложение.  

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат единичните 
цени на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие,  общата цена ще бъде приведена 
в съответствие с единичните цени на офертата. При несъответствие между цената посочена в цифри и 
записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи.   
 

3.Оценка офертите на кандидатите.  

3.1.:Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при посочените 
по-долу показатели с тяхната относителна тежест: 

А.) Предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката – К1 

Оценката по този показател е максимум 60 (шестдесет) точки  
Забележка: Предложената цена следва да не надвишава прогнозната стойност на поръчката, съгласно 
документацията за участие. 

При неспазване на това изискване, участникът получава 0 точки по този показател 

 Б.)   Предложено от участника авансово плащане за изпълнение на поръчката в процент – К2 –  

Оценката по този показател е максимум 20 (двадесет)  

Забележка:Предложеното авансово плащане да бъде в размер между 1(един ) % и 20(двадесет ) % , 
съгласно  проекто-договора.   
При неспазване на това изискване, участникът получава 0 точки по този показател 

В.) Срок на гаранционната отговорност в месеци – (К3)  
Оценката по този показател е максимално 20 (двадесет) точки  
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Забележка: В случай че участникът предложи срок на  гаранционната отговорност  над минималните 
срокове съгласно ЗУТ, то същия следва да представи в оригинал сертификати за вложени 
материали,както и гаранции от производителя, доказващи предложения срок  
При неспазване на това изискване, участникът получава 0 точки по този показател 

 

 

3.2 Класирането се извършва  на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от 
сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: 

                                     К компл.= К1+К2+К3 

Максималният брой точки е 100. На първо място се класира участника получил най- висок – К-
комплексно. 

А. Предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката – К1 

Оценката по този показател е максимум 650 (шестдесет) точки и се определя, съгласно следната формула: 

                         Ц мин.(лв) 
К1=                                                                 х 60 
                           Ц уч.(лв) 

Където: 

Ц мин . (лв.) е най- ниската предложена  цена,  

 Ц уч. (лв)   е предложената от оценявания участник цена. 
         Б.  Предложено от участника авансово плащане за изпълнение на поръчката в процент – К2 
Оценката по този показател е максимум 20 (двадесет) точки и се определя, съгласно дадената по-долу 
формула: 

                         АП мин.(%) 
К2=                                                                 х 20 
                           АП уч.(%) 

Където: 

 АП мин. e най- ниският процент  на авансово плащане  (в %),  предложен от участниците. 

 АП уч. е предложението на оценявания участник по същия критерий 

    

В. Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – К3.; 

Оценката по този показател е максимално 10 (десет) точки и се определя по следната формула: 

                         ГО участн.(мес.) 
К3=                                                                 х 20 
                           ГО макс.(мес) 
Където:  

ГО участн.(мес) е предложението на оценявания участник по критерий „Срок на гаранционната 
отговорност в месеци“, 

ГО макс.(мес) е най-високото предложение по същия критерий. 

 
                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР               

                                                                                                        /Йорданка Узунска/ 
 
 


