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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

„Поставяне на осветление на стадион „Христо Ботев”, гр. 

Враца (изграждане на осветителна система) – инженеринг 

(проектиране, авторски надзор и строителство)“ 

 
 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

  

Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
 

КОФ = П1+П2+П3+П4+П5 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                         60% 

П1 Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 20% 

П2 Гаранционен срок 5% 

П3 Срок за проектиране  15% 

П4 Мерки за опазване на околната среда 20% 

Ценови показатели                                                                                                40% 

П5 Цена 40 % 

Общо: 100 % 

  

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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П1 - Срок за 

изпълнение на 

строително-

монтажните работи 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Сmin  х 100х0,20 

                                                  Ссъотв 

Където: 

Cmin  - най–краткия предложен срок за изпълнение на строително-

монтажните работи, в календарни дни 

Cсъотв – предложен срок за изпълнение на строително-

монтажните работи от съответния участник в календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните 

работи, следва да бъде не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни 

дни.  

** Участник, който посочи по-дълъг срок за изпълнение на 

строително-монтажните работи, от посоченият срок  по-горе 

ще  бъде отстранен от участие. 

 

П2 -  Гаранционен 

срок. 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Гсъотв  х 100х0,10  

                                                 Гmax  

Където: 

Г4съотв – предложен гаранционен срок от съответния участник в 

години 

Г4max  - най-дългият предложен гаранционен срок в години 

 

* Предложеният гаранционен срок, следва да бъде не по-кратък 

от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 

година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, но не по-дълъг от един път и половина от посочените 

срокове, регламентирани в цитираният нормативен акт. 

** Участник който посочи по-кратък гаранционен срок от 

предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба №2 от 2003 година 

или по-дълъг от един път и половина от посочените срокове, 

регламентирани в цитираният нормативен акт ще бъде 

отстранен от участие. 

 

П3 - Срок за 

проектиране 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3=  Пmin  х х 100х0,15 

                                                  Псъотв  

 

Където: 

Пmin  - най–краткия предложен срок за проектиране в календарни 
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дни 

Псъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в 

календарни дни 

 

* Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да 

бъде не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. 

** Участник, който посочи по-дълъг срок за проектиране от 

посоченият срок по-горе ще бъде отстранен от участие. 

 

  

П4 – „Мерки за опазване на околната среда” - тегловен коефициент – 20%  

Подпоказател Степен на съответствие Брой 

точки 

П4 - „Мерки за опазване на околната среда” - тегловен коефициент – 20 

% 

 

Максимал

ен брой 

точки - 

100 точки  

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците 

комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на 

възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, 

отчитайки спецификите й и в срок.  

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на 

Възложителя се оценяват, като комисията посочва обективни мотиви за 

присъждане на съответния брой точки.  

Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани 

със следните аспекти:  

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен 

въздух и други.  

2. Подобряване системата за управление на околната среда. 

3. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала. 

4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху 

околната среда. 

5. Създаване на отпадъци, екологично оползотворяване  и отстраняване на 

отпадъците. 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, 

които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от 

представената техническа оферта. По отношение офертите на 

участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага 

методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците 

на съответната оферта. 

 

Фактори, 

влияещи на 

оценката 

  

Описание на 

предвидените 

мерки за 

опазване на 

околната 

среда свързани 

с посоченото 

  

 

25 точки 
 

В техническото предложение: 

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по 

всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя, както и по-малко от 3 /три/ допълнителни 

мерки. 
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от 

Възложителя, 

както и 

такива по 

преценка на 

участника 

 

- Участникът не е описал една или повече от предложените 

мерки, идентифицирани от Възложителя,  или описанието е 

формално и недостатъчно конкретно описано и оценено,  

или  

- Участникът не е посочил конкретни похвати за намаляване 

отрицателното влияние на строителния процес върху 

посочените аспекти по време на изпълнението на договора, 

или  

- Не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на 

една или повече от предложените мерки, 

или 

- Не са предвидени дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти 

по време на изпълнението на договора, 

или  

- Участникът е предвидил мерки по всеки аспект, както и 

допълнителни мерки без ограничение в броя им, но две или 

повече от тях не са конкретни, или ефикасни и адекватни. 

 

В техническото предложение: -  

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по 

всеки един посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя, както и между 3 /три/ и 5 /пет/ допълнителни 

мерки – подробно описание на всички мерки.  

 

- Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на 

всяка от предложените мерки. 

 

- Предложените мерки по всеки един от посочените аспекти 

са конкретни, ефикасни и адекватни. Участникът е посочил 

конкретни похвати за намаляване отрицателното влияние на 

строителния процес върху посочените аспекти по време на 

изпълнението на договора.  

 

- Не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на 

една или повече от предложените мерки, 

или 

- Не са предвидени дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти  

по време на изпълнението на договора,  

или  

- Участникът е предвидил мерки по всеки един аспект, 

както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки, но една от 

тях не е конкретна или ефикасна и адекватна. 

50 точки 

В техническото предложение:  

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда по 

всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от 

Възложителя, както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки 

– подробно описание на всички мерки. 

 

 - Предвидени са дейности за мониторинг на отрицателно 

100 точки 
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влияние на строителния процес върху посочените аспекти 

по време на изпълнението на договора; 

 

 - Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки  

 

 - Предложените мерки са конкретни, ефикасни и адекватни. 

Участникът е посочил конкретни похвати за намаляване 

отрицателното влияние на строителния процес върху 

посочените аспекти по време на изпълнението на договора. 

 

 Дефиниции: 

Отрицателно влияние на строителния процес – Конкретното негативно 

влияние, което строителния процес оказва върху околната среда, във връзка с 

следните аспекти, а именно: Възникване на пречки във връзка със спазване на 

законодателството на Република България и ЕС относно опазването на околната 

среда; Проявленията на замърсяване на околната среда по време на строителния 

процес; Пречки, които възникват по време на строителния процес във връзка с 

подобряване системата за управление на околната среда; Доколко строителният 

процес затруднява осигуряването на компетентност и екологична култура на 

персонала; Пречките във връзка със строителния процес, които възникват при 

ползване на определени материали, във връзка с тяхното влияние върху околната 

среда.; Пречките във връзка със строителния процес, които възникват в следствие на 

строителните отпадъци и тяхното влияние върху околната среда. 

Конкретни мерки – Конкретни мерки са мерки, които са описани по такъв 

начин, че да не се дава възможност за свободна интерпретация на същите, тоест не 

с общи или абстрактни понятия, а с безспорни такива или с дефиниции на спорните 

понятия. 

Ефикасни и адекватни мерки – Мерки, които безспорно носят полза и 

безспорен резултат във връзка с въздействието на изпълнението на поръчката. 

Конкретни похвати – Конкретен похват е похват, който е описан по такъв 

начин, че да не се дава възможност за свободна интерпретация на същия, тоест не с 

общи или абстрактни понятия, а с безспорни такива или с дефиниции на спорните 

понятия. 

Формално и недостатъчно конкретно описани и оценени – Направено е 

просто изброяване, без да се опише конкретното проявление и/или са използвани общи 

абстрактни изрази, които нямат безспорно обективно – конкретно съдържание 

Липсва описание – Липсата на описание не се отнася до пълнотата на 

описанието, а именно до неговото обективно съществуване в офертата на 

участниците. Липсата на описание означава неналичие на такова. 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П5 – Цена 

 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П5 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 
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Крайно класиране на участниците 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 

възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като 

сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Крайното класиране на 

участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо 

място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.  

 

 

 

 


