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ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 Настоящата методика определя условията и реда за оценяване на офертите. 
Класирането се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно настоящата 
методика, като избраният критерий е икономически най-изгодната оферта (чл. 37, ал. 
1, т. 2 от ЗОП). 

 Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и 
тежести в комплексната оценка на офертите: 

1.  Показател 1 «Гаранционен срок на СРР» - П1 
 

Оценка на качествения критерий (П1)  
 Оценката на качествения критерий представлява оценка на предложения от 

участника/ите в Техническата оферта гаранционен срок за изпълнените строителни и 
монтажни работи и съоръжения.  

 Максимален брой точки – 10, получава офертата с предложен най-дълъг 
гаранционен срок; 

 Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
дългия гаранционен срок по следната формула 

 
П1 = предл. гаранционен срок (години)  х 10 , 
           Предл. Макс. гаранционен срок 

 
Забележка: 1) Учстниците трябва да посочат предлаганият гаранционен срок на СРР в 
години. Участник, който предложи гаранционен срок в дни или месеци ще бъде 
отстранен от участие в процедурата. 
Забележка: 2) Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под 
предвидените в Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 3 пъти минималните 
гаранционни срокове по цитираната Наредба. 
Забележка: 3) Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния 
и по-дълги от максималния, по предходните точки, ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата.  
 
2.  Показател 2 Техническо предложение за организацията и начина на работа 
постигане на  качествено изпълнение на възлаганите ремонтни работи - П2- 
максималният брой точки по този показател е 40 точки:  

Организация на работата от възлагането до приключване на ремонта; Мерки за 
осигуряване на качеството на  ремонтните дейности при изпълнението им; Мерки за 
съкращаване на времето за  изпълнение на строително-ремонтните работи по отделните  
части.  

Оценка на техническото предложение за организацията и начина на работа 
постигане на  качествено изпълнение на възлаганите ремонтни работи.  

Резултатът на съответния участник по този критерий е в низходящ ред и се 
изчислява както следва:  
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- 40 т. получава участник, представил пълно и детайлно техническо 
предложение за организацията и начина на работа, с което да се достигне качествено  
изпълнение на строително-ремонтните работи. Предложени са мерки за осигуряване на 
качеството на  ремонтните дейности при изпълнението им и мерки за съкращаване на 
времето за  изпълнение на строително-ремонтните работи по отделните  части.  

 
- 30 т. получава участник, представил техническо предложение за организацията 

и начина на работа, с което да се достигне качествено  изпълнение на строително-
ремонтните работи. Предложени са мерки за качествено изпълнение, но същите не  
осигуряват в пълна степен качеството на  ремонтните дейности.   Предложени са мерки 
за съкращаване на времето за  изпълнение на строително-ремонтните работи по 
отделните  части.  

  
- 20 т. получава участник, представил техническо предложение за организацията 

и начина на работа, с което да се достигне качествено  изпълнение на строително-
ремонтните работи. Предложени са мерки за качествено изпълнение, но същите не  
осигуряват в пълна степен качеството на  ремонтните дейности. Предложените мерки 
за съкращаване на времето за  изпълнение на строително-ремонтните работи по 
отделните  части  не осигуряват в пълна степен съкращаване на времето за  изпълнение 
на строително-ремонтните работи по отделните  части.  

 
- 10 т. получава участник, представил техническо предложение за организацията 

и начина на работа, с която обаче не би могло да се достигне качествено  изпълнение на 
строително-ремонтните работи. Предложени са мерки за качествено изпълнение, но 
същите не  осигуряват в пълна степен качеството на  ремонтните дейности. 
Предложените мерки за съкращаване на времето за  изпълнение на строително-
ремонтните работи по отделните  части  не осигуряват в пълна степен съкращаване на 
времето за  изпълнение на строително-ремонтните работи по отделните  части.  

 
 Оценката по този показател е експертна и се базира на анализ на предложението 

на участника за организацията и начина на работа на фирмата, за качествено 
изпълнение  на възлаганите заявки за ремонт.  
 
3.  Показател 3 – „Предлагана цена” (ПЦ) – П3  

 
Предложенията на участниците се оценяват по формулата: 
 

     П 3 = ПЦ( най-ниска цена)   х 50 
                    ПЦi (участник)  
където: 
 ПЦ (най-ниска цена) - най-ниската предложена обща стойност за изпълнение 

на поръчката,  
ПЦi (участник) - предложената обща стойност от оценявания участник по този 

показател. 
 Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой 

точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, 
определени по цитираната формула. 

 
Тежест на показател  П3 =50 . 
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Комплексанта оценка (К)  на офертите се получава като сбор от оценките по 
отделните показатели, по следната формула: 

 
 Ко = П1 + П2 + П3  
Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 т. 

 


