КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.
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Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да
получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)
Максимално възможен бр. точки
1. Срок за изпълнение –
П1
100
2. Техническо предложение –
П2
100
3. Ценово предложение –
П3
100

Относителна тежест в КО
10 %
40 %
50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1х 10 % + П2х 40 % + П3х 50 %
3.
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в дни.
Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична
дроб в дни с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от
календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой
дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е
предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения
срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при
изчисление. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на
показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват
по формулата:
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на
съответния участник.
Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите
предложения от всички допуснати до оценка участници.
4.

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в
комплексната оценка 40%.
ТО е ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата на участника - максимално възможна
оценка 100 т., включваща показател: План за организация и изпълнение на
строителството
Последователност и методика на оценка:
ЕТАП ЕДНО - ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата

Обяснителната записка за организация и изпълнение на строителството се описва в
Образец № 2 Техническо предложение, която обхваща следните елементи:
 Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
 Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична
последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси;
 Организация и методи за изпълнение на строителството. Понятието метод (от гръцки
methodos) има различни определения – определен начин, ред, система от похвати, начини на
действие. В практиката и теорията, най-разпространени са следните методи на организация
на строителството: успореден, последователен, смесен (трите метода общо се наричат
традиционни) или поточен.
При успоредния /паралелен/ метод, теоретично всички работи започват и се извършват
едновременно. Тук общият срок на строителството съвпада с времетраенето на найпродължителната работа, а максималният брой работници представлява сумата от всички
участващи в изпълнението на отделните видове работи.
При последователния (цикличен) метод, работите се извършват последователно една
след друга: първоначално - първата работа, след нейното цялостно завършване -втората, после
третата и т.н.
Смесеният метод представлява съчетание от последователния и паралелния. При него,
следвайки технологическата последователност и изискването за осигуряване на достатъчен
работен фронт на всяка бригада, постепенно се включват работите една след друга, така че в
течение на времето се получава едновременно извършване на няколко работи, а понякога само на една. Тук срокът на строителството може да се изчисли по определена формула, но
ясно е, че е по-кратък от този при последователния и по-дълъг от този при успоредния.
Поточният метод на организация на строителството е една разновидност на смесения
метод, т.е. той е смесен метод, при който изпълнението на отделните работи е точно
фиксирано в пространството и времето и подчинено на основни принципи. Той се основава на
равномерното и непрекъснато осъществяване на технологическия процес, свързано с
равномерното използване на производствената мощност и ресурсите на строителната фирма и
с равномерното завършване и пускане в експлоатация на готова строителна продукция.
Възложителят ще даде предимство на „смесения“ метод, чието прилагане ще осигури
качествено и в срок, изпълнение на предвидените СМР.
 Разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/ и работна ръка, координация
между звената и последователност на дейностите.
 Описание на мероприятията по временна организация на движението, мерките по
безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по
време на изпълнението на поръчката;
 Описание на допълнителните мерки по опазване на околната среда, извън
задължителните, които са посочени в Разрешението за строеж, Закона за опазване на
околната среда и подзаконови нормативни актове /съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗОП, повече
информация за задължителните мерки за опазване на околната среда може да се получи от
Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg /.
Възложителят ще даде повече точки при предложени и описани следните
допълнителни мерки за опазване на околната среда, а именно:
- Мерки за влагането в строежа на рециклирани строителни материали или на третирани
строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи, съгласно приложение
№ 10 от НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.,
в сила от 13.11.2012 г.), които са посочени в чл. 13 от същата наредба (цитираната мярка е
задължителна от 01.01.2014 г., поради което Възложителят ще даде предимство на
предложения, които предвиждат такива мерки).
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията ще предложи за отстраняване на
участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя,
включително:
 Не е представена Обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството
и/или
 Не е представен Линеен календарен график и/или
 При изготвянето на Линейния календарен график не е спазено изискването: Върху
всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа следва да се запише броят на
работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в дни.
 Не са представени Диаграма на работната ръка и/или Диаграма на механизация и/или
Диаграмата на работната ръка не съответства на декларирания брой собствени и наети
работници и/или
Показател
от ТО

Описание на
факторите, влияещи на
оценката

Обстоятелства, при
които се поставят точките

Брой
точки

Фактори, влияещи на
оценката:
- Описание на
отделните етапи на
изпълнение на поръчката;

ТО

- Описание на
видовете СМР и тяхната
последователност на
изпълнение;
- Организация и
методи на изпълнение;
- Съответствие на
Линейния график,
диаграмата на работната
ръка и диаграмата на
механизацията с
предложените организация
и методи на изпълнение на
поръчката.
- Предложени и

Всеки член от Комисията
поставя 100 т., когато са налице
следните обстоятелства:
В техническото предложение е
обърнато внимание на всеки
един от факторите, и е в сила
всяко
едно
от
следните
обстоятелства:
- В обяснителната записка от
техническото предложение към
офертата се съдържат ясно и
подробно
посочени
предложения за реализирането
на
всички
дейности
в
техническото
задание.
Изложени са подробно мотиви
относно
предложената
последователност на тяхното

100
т.

Показател
от ТО

Описание на
факторите, влияещи на
оценката

Обстоятелства, при
които се поставят точките

Брой
точки

и
машини,
като
разпределението
им
е
съобразено
с
предложения
линеен график, диаграмата на
работната ръка и диаграмата на
механизацията за изпълнение на
съответната дейност;
- Предлаганите организация,
контрол,
използвани
технологии съответстват на
конкретния
проект
и
предложената
в
офертата
описани следните
методика
за
неговото
допълнителни мерки за
изпълнение;
опазване на околната среда,
а именно:
- Налице е пълно съответствие
предложените
влагане в строежа на между
организация,
„смесената“
рециклирани строителни
методика
на
изпълнение
на
материали или на
строителството и представения
третирани строителни
линеен график
отпадъци за материално
оползотворяване в обратни - Предложен е „смесен“ метод
насипи, съгласно
за
изпълнение
на
приложение чл. 13 от
строителството;
НАРЕДБА за управление
на строителните отпадъци и - Предложени и описани
за влагане на рециклирани посочените от Възложителя
допълнителни
мерки
за
строителни материали
опазване на околната среда
(влагането
в
строежа на
рециклирани
строителни
материали или на третирани
строителни
отпадъци
за
материално оползотворяване в
обратни
насипи,
съгласно
приложение
чл.
13
от
НАРЕДБА за управление на
строителните отпадъци и за
влагане
на
рециклирани
строителни материали)

Всеки член от Комисията
поставя 50 т., когато са налице
следните обстоятелства:
В техническото предложение е
обърнато внимание на всеки

50 т.

Показател
от ТО

Описание на
факторите, влияещи на
оценката

Обстоятелства, при
които се поставят точките
един от факторите, но е в сила
поне
едно
от
следните
обстоятелства:
Участникът
е
описал
отделните етапи на изпълнение
на поръчката, но не са изложени
подробно
мотиви
относно
предложената последователност
на тяхното изпълнение, а
същите само са маркирани и
рамкирани
по-общо
и
бланкетно;
- Участникът е посочил в
обяснителната
записка
от
техническото си предложение
видовете
СМР,
но
последователността
на
изпълнението
им
не
е
достатъчно ясна и разбираема
и/или не е подробно описана и/и
не се отнася за всички СМР, а
само е маркирана; Налице са
несъществени пропуски и/или
частично съответствие между
посочената
технологична
последователност
на
строителния
процес
с
предвидените за използване
технически и човешки ресурси;
-Предлаганите
организация,
контрол,
използвани
технологии съответстват на
конкретния
проект,
но
предложената от участника
методика за изпълнението не е
описана подробно или са
налице несъществени пропуски.
- Не е предложен „смесен“
метод
за
изпълнение
на
строителството.
- Предложените допълнителни
мерки за опазване на околната
среда са посочени „общо и

Брой
точки

Показател
от ТО

Описание на
факторите, влияещи на
оценката

Обстоятелства, при
които се поставят точките

Брой
точки

бланкетно“
Всеки член от Комисията
поставя 10 т., когато са налице
следните обстоятелства:
В техническото предложение е
в сила поне едно от следните
обстоятелства:
Участникът
е
описал
отделните етапи на изпълнение
на поръчката, но не са изложени
мотиви относно предложената
последователност на тяхното
изпълнение;
- Участникът е посочил в
обяснителната
записка
от
техническото си предложение
общо и бланкетно видовете
СМР,
като
в
описаната
последователност за тяхното
изпълнение има пропуски и без
видно
съответствие
между
посочената
технологична
последователност
на
строителния
процес
с
предвидените за използване
технически и човешки ресурси;
- Предлаганите организация,
контрол,
използвани
технологии съответстват на
конкретния
проект,
но
предложената от участника
методика за изпълнението на
обекта е само маркирана общо и
бланкетно.
- Налице е констатирано
несъответствие
между
предложените организация и
подход на изпълнение на
поръчката
и
представения
линеен график.
- Не са предложени и описани
посочените от Възложителя
допълнителни
мерки
за

10 т.

Показател
от ТО

Описание на
факторите, влияещи на
оценката

Обстоятелства, при
които се поставят точките

Брой
точки

опазване на околната среда.
Забележка: За целите на настоящата методика,използваните в този раздел
определения следва да се тълкуват, както следва:
„Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване,
което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който
същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни
видове СМР;
„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и
дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността,
технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на
изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и
изисквания;
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото
е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде
установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски
и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката
и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на
информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други
части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“;
„Общо и бланкетно“ – позоваване на общоизвестни методи, термини и технологични
процеси и други, без същите да са описани изчерпателно като поредица от действия, водещи
до целения резултат.

ЕТАП ДВЕ - ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ФО) - предложена от участника крайна цена за
изпълнение на поръчката - оценката се формира по следния начин:
ФО = (Cmin / Ci) х 100
Където Ci е предложената крайна цена, съгласно Финансовото предложение на
съответния участник.
Където Cmin е минималната предложена крайна цена, съгласно Финансовите
предложения на участниците.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да
получи една оферта е 100 (сто) точки.
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна
оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата.

