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МЕТОДИКА  

 

за оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и подмяна на 

амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря“ 

 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“ – чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

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

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

Показател – П 

Максимално 

възможен брой 

точки 

1. Предлагана цена – Пц 50 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 50 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният 

брой точки, който може да получи участник, е 100 т. 

 

Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

А. Предлагана цена – Пц 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

 

 

Където: 

Пцmin е минималната обща предложена цена; 

Пцi е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 

С предложената методика се оценява разпределение на ресурсите и организация 

на екипа на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава 

възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на 

кандидатите. 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 

оценяване по скалата, посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с 

Техническите спецификации. 
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В Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценяван 

качествен критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката:  

В техническото предложение участниците следва да представят разпределението на 

ресурсите за изпълнение на поръчката съгласно планираните дейности и методите на 

координация и комуникация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството; 

методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участниците следва да предложат организация на екипа за изпълнение на поръчката, 

която считат за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените 

цели и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на 

поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата 

спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.  

 

Този показател получава максимум 50 т. по скалата за оценка, посочена по-

долу. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се 

подлагат на анализ и се оценяват по следните показатели: 

 

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение 

на дейностите в обхвата на поръчката“ 

 Бр. 

точки 

– 50 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. 

30 т.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

40 т.  
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- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че e наличнo едно от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ 

се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 

др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ 

се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и 

др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 

50 т.  

 

Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и 

минималните изисквания към съдържанието на този показател или ако липсва 

тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат предложени 

за отстраняване. 

Важно: Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно 

Техническото му предложение, Техническата спецификация и в съответствие с 

действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, 

като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. При 

констатирано разминаване между линейния график и техническото предложение на 
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участника, същият ще бъде отстранен. 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения 

следва да се тълкуват, както следва: 

"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 

някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. Ако се констатира, че 

дадена оферта попада в обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща оферта“, 

същата се отстранява от участие в обществената поръчка. 

 

 


