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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

"Ремонтни работи за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи 

София" 

 

Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не 

отговарят на изискванията за лично състояние или на други условия на Възложителя. 

Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

Преди да пристъпи към оценяване на техническите предложения за изпълнение на 

поръчката на участниците по посочените по-долу показатели, Комисията проверява 

дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на обявата за 

подготовка на офертите, техническата спецификация и настоящата методика. 

Допуснатите оферти Комисията анализира, сравнява и оценява съобразно посочената 

по-долу методика. 

1. "Ремонтни работи за обекти на Висше училище по телекомуникации и 

пощи София" се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта,  

съобразно разписаното в настоящата методика за оценка. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на Критерия 

възлагане: „Оптимално съотношение качество - цена”, което се оценява въз основа 

на цена и качествени показатели, свързани с обществената поръчка. 

2. Методика за определяне на комплексната оценка: Основната цел при 

съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически 

най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия.  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да 

получи дадена оферта, е 100 точки.  

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържа по-ниска предложена цена. 
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В случай, че участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния 

ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 

3. Показатели за оценка. „Комплексната оценка” се определя на база 

следните показатели: 

Показател – П 

(наименование) 
Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест  

Срок за изпълнение – П1 50 50 % 

Предлагана цена – П2 50 50 % 

Комплексна оценка 100 100% 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник e: 

КО = П1 + П2  

 

3.1. Показател "СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ" – П1 

Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение на строително – 

ремонтните работи, получава максимален брой точки по показателя – 50 точки.  

П1 = (Сmin / Сi) х 50 = .......... (брой точки) 

Където Сi е предложеният срок за изпълнение на строително – ремонтните 

работи, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник. 

Където Сmin е най - краткия срок за изпълнение на строително – ремонтните 

работи, съгласно Предложенията за изпълнение на поръчката на всички участници, 

допуснати до оценяване. 

Оценките по показателя Срок за изпълнение (П1) се представят в числово 

изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

3.2. Показател "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА "– П2 

До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът 

предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален 

брой точки по показателя – 50 точки.  

П2 = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена за изпълнение  на поръчката  в лева без 

ДДС, , съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 
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Където Цmin е най-ниската предложена обща цена  за изпълнение на поръчката в 

лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до 

оценяване. 

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение 

с точност до втория знак след десетичната запетая. 

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка  по формулата:  КО = П1 + П2  

Забележка: Участници, предложили цена, по - висока от максимално допустимата 

стойност, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.  

 Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски 

при изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат.

 При открито несъответствие в Предложението за изпълнение на поръчката и/или 

в Ценовото предложение на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, 

се взима предвид изписаното с думи. 

4. Мотиви на Възложителя за избор на подход при съставяне на настоящата 

методика. 

Методиката е съставена при използването на критерия „Оптимално съотношение 

качество/цена“. Зе целите на балансирането на това съотношение е предвидено те да са 

поравно разпределени. Показателите се определят по математическа формула по реда 

на чл.70, ал. 7, б. „а“ от ЗОП. 

 

 


