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                                УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                  ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

Приложение №2 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ЧЛ.70 ОТ ЗОП. МЕТОДИКА. 
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“. 

С цел балансирането на съотношението качество/цена разпределението им е поравно. 

Цената се определя по математическа формула по реда на чл. 70, ал. 7, т. 3, буква „а“ от ЗОП. 

Оценяване на качеството е базирано на определяне по реда на чл. 70, ал. 7, т. 3, буква „б“ от 

ЗОП чрез експертна оценка. 

При определяне на стойностите чрез експертна оценка е взето под внимание следното: 

В посочената по-долу методика не се оценява пълнотата и начинът на представяне на 

информацията, като по този начин е спазено изискването на чл. 33 от ППЗОП. 

Начинът на оценяване дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно 

техническите предложения на участниците. 

На основание на чл. 107 от ЗОП, Предложенията за изпълнение на поръчката няма да 

бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване, които съдържат в себе си записи, от 

които може да се заключи, че не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката, 

изразяващо се в посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при 

прилагането им би било невъзможно постигането на крайния резултат; съдържат паразитни 

текстове; представеното предложение, вкл. технология на изпълнение и последователност 

съдържат противоречия и/или разминавания с приложения Линеен календарен график 

(линейният график не подлежи на оценяване); предложения, в които последователността и 

технологията на изпълнение на видовете дейности не отговарят на Техническите 

спецификации, Техническа спецификация АПИ 2014 г., действащото законодателство, 

техническите изисквания и стандарти, или за които липсва представен линеен график, като 

съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката.  

 

Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя се допускат до етап на провеждане на процедурата „Оценяване на офертите“.  

 

Максималният брой точки, които могат да се получат за Комплексната оценка (КО) от 

участниците за изпълнение на поръчката е 100 (сто) точки. Участникът получил максимален 

брой точки се класира на първо място. Комплексната оценка (КО) се формира по следния 

начин: 

 

1. Комплексна оценка (КО) 

 

КО = С+N, където: 

 

С – Показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“; 
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Оценките на офертите по този показател се изчисляват на база единичните цени в 

ценовото предложение.  

 

N - Показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено 

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации“. 
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) 

на офертата. 

 

2. Показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката” - С се формира 

като сбор от оценките по отделните показатели (максимален брой точки 50), както 

следва: 

 

С = 50 х + 

(0,02х +

 
 

където: 

 

Cmin,1 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 1 от Сметката 

Cоф,1 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 1 от Сметката 

Cmin,2 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 2 от Сметката 

Cоф,2 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 2 от сметката 

Cmin,3 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 3 от Сметката 

Cоф,3 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 3 от Сметката 

Cmin,4 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 4 от Сметката 

Cоф,4 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 4 от Сметката 

Cmin,5 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 5 от Сметката 

Cоф,5 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 5 от Сметката 

Cmin,6 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 6 от Сметката 

Cоф,6 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 6 от Сметката 

Cmin,7 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 7 от Сметката 

Cоф,7 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 7 от Сметката 

Cmin,8 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 8 от Сметката 
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Cоф,8 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 8 от Сметката 

Cmin,9 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 9 от Сметката 

Cоф,9 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по 

позиция 9 от Сметката 

Cmin,10 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 10 от Сметката 

Cоф,10 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност 

по позиция 10 от Сметката 

Cmin,11 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 11 от Сметката 

Cоф,11 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност 

по позиция 11 от Сметката 

Cmin,12 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 12 от Сметката 

Cоф,12 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност 

по позиция 12 от Сметката 

Cmin,13 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 13 от Сметката 

Cоф,13 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност 

по позиция 13 от Сметката 

Cmin,14 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 14 от Сметката 

Cоф,14 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност 

по позиция 14 от Сметката 

Cmin,15 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида 

дейност по позиция 15 от Сметката 

Cоф,15 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност 

по позиция 15 от Сметката 

 

3. Показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено 

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации“ – Т до 50 точки 

 

Предложения, които не включват всички видове работи и дейности от 

Примерното задание или има наличие на паразитни текстове или има разминаване 

между информацията в отделните части на предложението или не е предложен план 

по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показващ 

способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за 

извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание няма да бъдат 

допуснати до оценяване по показател „Оценка на нивото на изпълнение на 

строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на 

обществената поръчка и техническите спецификации“ и ще бъдат предложени за 

отстраняване. 

 

Предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава 

допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства: 

 

Указания за оценка на показателя, респ. за разработване на частта от 

предложените за изпълнението на поръчката за показателя. 

10 т. получава Предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя.  

1. За всички видове дейности е предложена технология и организация на изпълнение в 

съответствие с линейния график, които гарантират качествено и срочно изпълнение. В 
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случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се представи 

организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на 

всяка една от тях. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава 

допълнително 15 точки. 

 

2. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на 

използваните ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с 

конкретния подход за изпълнение на поръчката и гарантират качествено и срочно изпълнение. 

При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 

точки. 

 

4. В предложението е направен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени 

приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването 

им в случай, че те се проявят. При наличие на това обстоятелство, предложението 

получава допълнително 10 точки. 

 

Определения: Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано 

„качествено изпълнение /срочно изпълнение/ изпълнение в срок“ при този показател, 

когато предложената организация/ мобилизация/ разпределение на ресурси/ 

последователност на дейности при изпълнението отчита базовите изисквания на 

Възложителя, както и спецификата на съответната улица, при съблюдаване на 

конкретните изисквания на техническите спецификации и изисквания на Възложителя, 

както и нормативни разпоредби, приложими към изпълнението на предмета на 

поръчката. 

 

ВАЖНО! Възложителят ще оценява нивото на изпълнение, предложено във всяка 

оферта посредством изброените качествени показатели чрез експертна оценка. 

Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на 

информацията в техническите предложения на участниците. 

 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

ВАЖНО! Посочените в настоящата Методика изисквания, както и посочените в 

раздел „Технически спецификации“ от документацията за обществената поръчка 

документи, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на 

дейности по ремонт на пътна/улична инфраструктура следва да се разбират като 

предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от 

ЗОП. 

 

ВАЖНО! За целите на настоящата методика изпълнението на Примерното 

задание следва да бъде за 1 (един) месец с 30 (тридесет) календарни дни. 

 


