КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Критерии за оценка на предложенията :
„Икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се
определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се
оценяват по следния начин:
Показатели за оценка:
П1 – „Предлагана цена“ - 50.00 точки.
П2 – „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“ – 40
точки
П3 – „Срок за изпълнение на предмета на поръчката“ -10 точки
Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула:
КО = П1 + П2 +П3
където:
КО – комплексна оценка;
П1, П2 , П3 – показатели за оценка
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100.00 т.
Показател П1 „Предлагана цена”
Показател П1 „Предлагана цена” (ПЦ) – с максимален брой точки 50.00 т.
Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между
най-ниската предложена цена към цена, предложена от съответния участник, по
следната формула:
C min
ПЦ = ----------------- х 0,50, където:
Cn
“Cmin.” е най - ниската предложена цена;
“Cn” е предложената цена от съответния участник, чието предложение се разглежда
Показател П2„Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“ с
1

максимален брой точки-40.00
Всеки участник следва да опише технологичния процес по изпълнение на предмета на
поръчката, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или
взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане
на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от
участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Да
представи график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ
етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Да
направи подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще
бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Да представи План за
осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в
експлоатация обект и План за комуникация с Възложителя по време на гаранционния
период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от
превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите
мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с
неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.
Критерии

Точки

Представено е ясно описание на технологията на стоителството, а
именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на
дейностите, последователността и взаимообвързаността им.
Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението.
Участникът е изложил
детайлно и подробно организацията,
мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника
ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.
Участникът е представил график за изпълнение на строителномонтажните дейности,
показващ етапността на изпълнението,
разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е
направил подробно техническо описание на материалите и
оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на
предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на
гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в
експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на
гаранционния период, включващ като минимум: процедури за
докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на
констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на
констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с
неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за
преодоляването им. Всички изложени методи следва да са
приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени
всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

40.00
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Представено е ясно описание на технологията на строителство, а
именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на
дейностите, последователността и взаимообвързаността им.
Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението.
Участникът е изложил
детайлно и подробно организацията,
мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника
ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.
Участникът е представил график за изпълнение на строителномонтажните дейности,
показващ етапността на изпълнението,
разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е
направил подробно техническо описание на материалите и
оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на
предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на
гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в
експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на
гаранционния период, включващ като минимум: процедури за
докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на
констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на
констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с
неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за
преодоляването им. Всички изложени методи следва да са
приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени
всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

25.00

Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси,
но са установени до 2 дейности, за които са налице несъществени
пропуски и/или частично съответствие с изискванията на
Възложителя и/или графика и/или нормативни изисквания.
Представено е ясно описание на технологията на строителство, а
именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на
дейностите, последователността и взаимообвързаността им.
Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението.
Участникът е изложил
детайлно и подробно организацията,
мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника
ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.
Участникът е представил график за изпълнение на строителномонтажните дейности,
показващ етапността на изпълнението,
разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е
направил подробно техническо описание на материалите и
оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на
предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на
гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в
експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на
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гаранционния период, включващ като минимум: процедури за
докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на
констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на
констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с
неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за
преодоляването им. Всички изложени методи следва да са
приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени
всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности, за които са налице несъществени
пропуски и/или частично съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни изисквания

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват
както следва:
* „Ясно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение),
което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е
отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички
аспекти на посочените по-горе два елемента на показателя "Техническо
предложение". Ясно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага
необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия;
** „Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно
изброените от възложителя два елемента на показателя "Техническо предложение",
не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни
поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание
на под-показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за
възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към
конкретната поръчка;
*** „Адекватно/относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата
обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния
елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;
Показател П3 „Срок за изпълнение на предмета на поръчката“
Показател П3 „Срок за изпълнение на предмета на поръчката ” (СИ) – с максимален
брой точки 10.00 т.
Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между
най-краткия предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката към срока ,
предложен от съответния участник, по следната формула:
СИ = (Сmin/Сi ) х 100 = ...... (брой точки)
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Където Сi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото
предложение на съответния участник;
Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил
най-кратък срок за изпълнение на поръчката.
Забележка! Предложения от участниците срок за изпълнение на предмета на
поръчката следва да е съобразен с техническото предложение на същия, но следва да е
не по-кратък от 190 (сто и деветдесет) календарни дни и не по-дълъг от 310 (триста и
десет) календарни дни от датата на започване на строително – монтажните работи
(датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а съгласно Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и от
възлагане на дейности по изпълнение на предмета на договора чрез отправяне на
изрично възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна
оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най- висока
комплексна оценка.
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