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РАЗДЕЛ Х. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

Критерий за възлагане 

Оценяването и класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва по критерия за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. 

 

Оценка на офертите 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без 

да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база 

на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока 

комплексна оценка. 

 

Комплексна оценка на офертите 

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за 

комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите.  

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане 

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 

от ЗОП. 

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

изискванията за лично състояние, на критериите за подбор 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 обявлението, указанията за 

подготовка на офертите, техническите спецификации и настоящата методика. Допуснатите 

оферти Комисията анализира, сравнява и оценява съобразно посочената по-долу методика. 

1. Мотиви за избраната методика за оценка и критерий за определяне на 

изпълнител: 

Обектите, включени за изпълнение в предмета на настоящата поръчка са насочени към 

постигане на устойчиво развитие чрез повишаване качеството на средата, подобряване 

условията за опазване на културно-историческото наследство на региона и превръщането му 

в икономически ресурс, способен да активира културното развитие. С оглед на значимостта 

на обекта Възложителят е избрал да бъдат оценявани не само качествените характеристики 
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на резултатите (крайния продукт) от изпълнение на поръчката, но и създадената организация 

по време на изпълнението. 

Целта на елементите от методиката за оценка е да се избере изпълнител, който в най - висока 

степен ще удовлетвори комплекса от изисквания: високо качество на изпълнените 

проектиране, авторски надзор и СМР, предвидени ефективни мерки, осигуряващи 

изпълнение и завършване на дейностите в кратки срокове и съобразно поставените 

изисквания. 

2. Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в документация за участие, на техническата спецификация и на 

действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е 

съобразено с предмета на поръчката. Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат 

предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

В предложената Строителна програма за изпълнение на поръчката, 

• Липсва компонента/раздел „Организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката” и/или компонента/раздел „Опазване на околната среда по 

време на изпълнението на предмета на договора“ и/или компонента/раздел „Програма за 

управление на риска“, и/или компонента/раздел „Подробен Линеен график за 

изпълнение на предвидените дейности“ на техническото предложение; 

• Раздел „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” на техническото предложение не отговаря на минималните изисквания за 

съдържание, в т. ч. липсва някоя от съставните части на раздела и/или отделни елементи 

и/или е налице вътрешно несъответствие/несъгласуваност; 

• Раздел „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на 

договора“ на техническото предложение не отговаря на минималните изисквания към 

неговото съдържание, в т. ч. липсва някоя от съставните му части и/или елементи и/или е 

налице вътрешно несъответствие/несъгласуваност; 

• Раздел „Програма за управление на риска“ на техническото предложение не 

отговаря на минималните изисквания към неговото съдържание, в т. ч. липсва някоя от 

съставните му части и/или елементи и/или е налице вътрешно 

несъответствие/несъгласуваност; 

• Раздел „Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности“ на 

техническото предложение не отговаря на минималните изисквания към неговото 

съдържание, в т. ч. липсва някоя от съставните му части и/или елементи и/или е налице 

вътрешно несъответствие/несъгласуваност; 
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• Техническото предложение (в цялост или негова съставна част) не отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти 

и/или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за 

установяване на някое от горните изисквания/съответствие и/или липсва някой от разделите 

и/или друго приложение от него; 

• Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните 

раздели/части/компоненти на техническото предложение. 

3. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 

съгласно следната формула: 

KON = TON  + ФОN 

Където: 

Показател Максимален брой точки 

Техническа оценка на офертата (ТО) 50 

Финансова оценка на офертата (ФО) 50 

 

1. Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната 

формула: 

TON = ТО1 + ТО2 където: 

TON е техническата оценка на офертата на участника N и същата съставлява сбор от оценката 

на участника по всеки един от следните показатели: 

- ТО1 е оценката по подпоказател „Ниво на изпълнение, като измерител на 

качеството”, детайлно описан по-долу - максимален брой 25 точки 

- ТО2 е оценката по подпоказател „ Предложение за организацията на персонала, на 

който е възложено изпълнението”, детайлно описан по-долу - максимален брой 25 точки 

4. Последователност и методика на оценка по показатели: 

4.1. Технически показатели при оценка на офертата (техническа оценка) 
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На този етап се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация и документацията за участие и 

представената техническа оферта не гарантира качествено и срочно изпълнение на обекта. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се подлагат на 

сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 

1. Показател ТО1 - „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството”- 

максимум 25 точки 

С този показател се оценява предложения от участника начин за изпълнение на поръчката, 

представен в строителната му програма и отразен в подробния линеен график, като 

индикатор и измерител на очакваното ниво на качество на изпълнение на извършените СМР. 

Показателят има за цел да бъдат сравнени и оценени обективно различните нива на 

изпълнение, изведени от техническите предложения на участниците чрез експертна оценка. 

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, 

посочен по-долу и чрез мотивирана експертна оценка на основание чл. 70, ал. 7, т. 3, буква 

„б” от ЗОП. Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническите 

спецификации, методиката за оценка на офертите и условията на процедурата. 

За целите на обективно сравняване и оценяване на офертите, чрез прилагане на настоящата 

методика се дефинира понятието „Направление“, като същото следва да се разбира на 

основание чл.70, ал.4, т.1 от ЗОП като областите, в които участниците могат да предлагат 

„качествени мерки“. Предвидените направления в настоящата методика са както следва: 

1) Направление, свързано с екологични характеристики 

Предлаганите в направлението качествени мерки, трябва да са свързани с опазването на 

околната среда по време на изпълнението на СМР от предмета на договора, като опазване на 

въздух, почви, води и други компоненти на околната среда, управление на строителни и 

други отпадъци, както и други замърсители на околната среда. 

2) Направление, свързано с влаганите материали 

Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с  дейностите, които 

участниците ще предприемат, за да предотвратят влагането на некачествени материали по 

време на реализацията предмета на поръчката. 

3) Направление, свързано с технически и функционални характеристики на строежа 

Предлаганите от участниците качествени мерки трябва да са свързани с използването на 

материали, методи или подходи за осъществяване на строителството, чрез който се постига 

по-висока техническа и функционална устойчивост и/или се постига по-голяма здравина 
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и/или предложения за различни характеристики и/или материали, чрез които се повишава 

жизнения цикъл на строежа. 

Конкретните мерки за гарантиране и повишаване на качеството по горепосочените 

направления ще се изведат от техническото предложение на участника и се дефинират като 

„Качествени мерки“. Под „Качествена мярка“, за целите на прилагането на методиката, 

участниците следва да разбират направено от тях предложение за дейностите по конкретната 

мярка, свързани с гарантиране и/или повишаване на качеството на изпълнение на дейностите 

по горепосочените 3 направления. 

Независимо от Направлението, Качествените мерки трябва да са насочени конкретно само в 

следните „Насоки“: 

1. Начин на организация на дейността, включително и разпределението на използваните 

ресурси; 

2. Използвани методи, подходи или начин на изпълнение на конкретните видове СМР и 

/или тяхната последователност и взаимообвързаност; 

3. Характеристики на използваните материали; 

4. Използване на специфично оборудване и/или техника и/или софтуер. 

Под „Насоки“ на качествените мерки, за целите на прилагане на настоящата методика, 

следва да се разбират областите, в които следва да е ориентирана „Качествената мярка“, 

независимо от „Направлението“, за което ще се използват. По всяко едно от направленията 

участниците могат да предлагат качествени мерки, като използват всяка една от насоките по 

свое усмотрение. 

Качествените мерки, предложени по гореизложените направления, следва да са: 

1 . Аргументирани; 

2. Адекватни, както и 

3. Да имат „ Качествен ефект“. 

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно. 

„Аргументирана“ следва да е Качествена мярка, отчитаща спецификата на настоящата 

обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на 

поръчката, за който се отнася и предоставя описан мотив за избран вид, метод, начин, 

подход, материал, организация или приложим подход с цел обосноваване и доказване на 

изисканите или целени от участника характеристики, ефект или очакван резултат. 

„Адекватни” - това са предложените Качествени мерки, които съответстват на нормативните 

изисквания за изпълнението на дейността, предмет на обществената поръчка, техническите 

спецификации и условията на настоящата обществена поръчка, отчитащи спецификата на 

настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от 

предмета на поръчката, за който се отнасят. 

„Качествен ефект“ - 3а целите на прилагането на методиката под „Качествен ефект“ следва 

да се разбира ефект от прилагането на „Качествената мярка“ при която от предлагането и 
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използването на характеристики, методи, начини, материали, организация на строителството 

и подходи, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат 

ефект, чрез който се постига ефективност и/или се пести време, и/или се постига устойчивост 

и/или се постига здравина и/или се повишава жизнения цикъл на строежа и/или се постига 

по-високо качество от минимално заложеното в техническите спецификации и 

инвестиционен проект. 

Също така за целите на настоящата методика няма да се приемат насрещни предложения за 

надграждащи качествени мерки за предимства, несвързани с обема или предмета на 

поръчката, както и такива, които са в противоречие с техническите спецификации, 

инвестиционния проект за изпълнение на поръчката и нормативните изисквания за 

изпълнение на дейността. 

За отчитане на предимство по конкретно направление следва да има минимум по две 

качествени мерки по него, които да отговарят на изискванията посочени в настоящата 

методика. 

Показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО” 

(ТО1) 

Ниво на изпълнение Брой 

точки 
Първо ниво на изпълнение:  

Точките за настоящото ниво на изпълнение се присъждат на база експертна оценка 

на участник, за когото от предложения начин на изпълнение може да бъде 

направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, 

експерти, машини и съоръжения, както начина на тяхното използване и 

разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на 

техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите 

условия на процедурата, но от съдържанието на направеното предложение не могат 

да се изведат и обосноват качествени мерки, които да са аргументирани, адекватни 

и да имат качествен ефект в нито едно от дефинираните направления. 

В този смисъл офертата е допусната до оценка, отговаря на условията на 

процедурата и не подлежи на отстраняване, а на оценяване. Тя ще бъде оценена с 

точките за настоящото първо ниво на изпълнение, ако от предложения начин на 

изпълнение не може да се изведе наличие на аргументирани, адекватни и с 

качествен ефект качествени мерки в нито едно от дефинираните направления. 

1 

Второ ниво на изпълнение 
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Точките за настоящото второ ниво се присъждат на участник, предложението 

на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но освен това са 

налице и следните обстоятелства, както следва: 

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може 

чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, 

адекватни и с качествен ефект предложения за качествени мерки за надграждане 

(минимум по 2) само в едно от горепосочените направления. Експертният извод е 

изведен на база изследване на съвкупността от посочените от участника качествени 

мерки и при спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия. 

10 

Трето ниво на изпълнение 
 

Точките за настоящото трето ниво се присъждат на участник, предложението 
на когото отговаря на изискванията на предходното ниво, но 
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освен това са налице н следните обстоятелства, както следва: 

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може 

чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, 

адекватни и с качествен ефект предложения за качествени мерки (минимум по 2) в 

две от горепосочените 3 направления. Експертният извод е изведен на база 

изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и при 

спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия. 

 

Четвърто ниво на изпълнение 

Точките за настоящото четвърто ниво се присъждат на участник, за когото са 

налице предпоставки за присъждане на точки по предходните нива, като 

допълнително е налице и следното обстоятелство: 

От предложения начин на изпълнение на настоящата обществена поръчка може 

чрез експертна оценка да се обоснове извод, че са налице аргументирани, 

адекватни и с качествен ефект предложения за качествени мерки (минимум по 2) 

във всички тон от горепосочените направления. Експертният извод е изведен на 

база изследване на съвкупността от посочените от участника качествени мерки и 

при спазване на гореизложените в методиката дефиниции и условия. 

25 

 

2. Показател ТО2 - Предложение за организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката - максимум 25 точки; 

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, 

посочен по-долу и чрез мотивирана експертна оценка на основание чл. 70, ал. 7, т. 3, буква 

„б” от ЗОП. Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническите 

спецификации, методиката за оценка на офертите и условията на процедурата. 
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Мотиви за избор на показателя: 

За целите на обективно сравняване и оценяване на офертите, чрез прилагане на настоящата 

методика се дефинира понятието „Организацията на персонала“, като същото следва да се 

разбира на основание чл.70, ал.4, т.2 от ЗОП. 

Организацията на персонала, на който е възложено проектирането, авторския надзор и 

строителството, ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора предвид 

съществените характеристики на обекта, който е предмет на проектантските услуги и 

строителството. 

По подпоказател ТО2 „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на основните дейности - 

предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на ключовия екип; 

разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на 

различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на 

подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; 

глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен 

резултат1; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на 

дейностите и осигуряване на качеството. 

Оценката по този показател се изчислява по посочения по-долу начин; 

Подпоказател ТО2 

„Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” 

Максимален 

брой точки 

25 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени междинни срокове 

за изпълнение на отделните дейности и поддейности. 

1 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно: 

10 
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- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени междинни срокове 

за изпълнение на отделните дейности и поддейности. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която 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 

ясно дефинирани начало и край, 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 експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите 

спецификации, а именно: 

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени междинни срокове 

за изпълнение на отделните дейности и поддейности. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични три 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 

15 
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дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

ясно 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 експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението 

на поръчката. 

Предложената от участника организация на персонала осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническите спецификации, а именно: 

- участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-

график за изпълнение на поръчката, в който са посочени междинни срокове 

за изпълнение на отделните дейности и поддейности. 

- Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при 

която са налични и четирите 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 

ясно 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 експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в 

изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и 

съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката.  
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„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при 

изпълнението на поръчката. 

 

Максималната стойност на техническата оценка ТОN е 50 точки и съставлява сбор от 

оценките на участниците по отделните технически показатели, описани по-горе. 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната 

формула: 

              ФПmin 

ФОN = –––––––––––– х 50, 

                ФПN 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N; 

ФПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

ФПN е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност на ФОN е 50 точки и се дава на участника, предложил най-ниска 

цена. 

От участие в процедурата ще се отстранява участник, предложил цена за изпълнение, която е 

по-висока от посочената от възложителя максимална прогнозна стойност за изпълнение на 

обществената поръчка като цяло и съответно пределните прогнозни стойности за 

изпълнението на отделните дейности от инженеринга. 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика 

между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

КОN = ТОN + ФОN 
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Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а 

десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

 

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите 

на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 


