
 

РАЗДЕЛ 2 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  
 

ПОСТЪПИЛИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и 
строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“ 

 
Настоящата методика служи за оценка на офертите по настоящата обществена 

поръчка. 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 техническата спецификация.  

 

1. Критерий за оценка на офертите  
 

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „оптимално 

съотношение качество-цена”.  

 

2. Показатели за формиране на комплексната оценка  
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 
- Показател „Организация на персонала и строителството” (ОПС) с максимален брой 

точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 60 %. 
- Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка - 40 % . 
 
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 
 

КО =  ОПС х 60% +  ЦП х 40%, където: 
КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 
 
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 
 

1. Определяне на оценките по всеки показател 
Показателят „Организация на персонала и строителството” (ОПС) представлява 

оценка на разпределението на ресурсите и организацията на екипа, в съответствие с 
изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация за постигане на 
заложените цели и очакваните резултати. Оценява се качеството на техническото 
предложение: предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - 
експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на 
координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството, комуникация и мерки за 
ограничаване въздействието на строителството върху околната среда. 

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за 
изпълнение на поръчката, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на 
поръчката и заложените цели и резултати. 

Офертата на участника трябва да съдържа предложение за организация на работата на 
целия изпълнителски екип, в това число как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя по време на 
изпълнение на договора, координация и съгласуване на дейностите и други организационни 
аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ОПС) - 



Представлява оценка на организацията на персонала посочена в Техническото предложение 
на участника . 

Общата  техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател  се изчислява 

по следната формула: 

 

по следната формула: 

ОПСn 
ОПС = ------------ х 100 = ....... бр. точки 

ОПСmax 

където: 
ОПСn „Организация на персонала и строителството” (ПК) на оценяваната оферта ; 
ОПСmax - максималната обща оценка, дадена от комисията за конкретна оферта; 

!!!_За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки 

на Комисията за всички допуснати офеpти. 

„Организация на персонала и строителството” (ОПС) Максимален 

брой точки -4 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания 

на Възложителя, а именно: 

- Представена е последователността и взаимообвързаността на 

предвидените дейности за изпълнение на поръчката, в зависимост от 

представения технологичен подход за постигането на целите на 

договора, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки етапа на 

подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна 

площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, приемане и предаване на обекта, необходими за постигане и 

ключови моменти свързани с постигането им и очакваните 

резултати. Освен това следва да се направи описание на видовете 

СМР и тяхната последователност на изпълнение. 
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Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания 

на Възложителя, а именно: 

- Представена е последователността и взаимообвързаността на 

предвидените дейности за изпълнение на поръчката, в зависимост от 

представения технологичен подход за постигането на целите на 

договора, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки етапа на 

подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна 

площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, приемане и предаване на обекта, необходими за постигане и 

ключови моменти свързани с постигането им и очакваните 

резултати. Освен това следва да се направи описание на видовете 

СМР и тяхната последователност на изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания 

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при 

условие, че е налично следното обстоятелство: 

- Предложена е организацията на обезпечаване на необходимите 
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ресурси (човешки, технически и материали), организация на 

работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как 

се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта. За всяка от 

дейностите е показано разпределението по експерти и работници 

(кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип, 

съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача 

(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира 

обособена част от строителството, която може да бъде 

самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на 

поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 

т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)', 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания 

на Възложителя, а именно: 

- Представена е последователността и взаимообвързаността на 

предвидените дейности за изпълнение на поръчката, в зависимост от 

представения технологичен подход за постигането на целите на 

договора, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки етапа на 

подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна 

площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, приемане и предаване на обекта, необходими за постигане и 

ключови моменти свързани с постигането им и очакваните 

резултати. Освен това следва да се направи описание на видовете 

СМР и тяхната последователност на изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания 

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при 

условие, че са налични следните обстоятелства: 

- Предложена е организацията на обезпечаване на необходимите 

ресурси (човешки, технически и материали), организация на 

работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как 

се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта. За всяка от 

дейностите е показано разпределението по експерти и работници 

(кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип, 

съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача 

(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира 

обособена част от строителството, която може да бъде 

самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на 

поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 

т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)', 

- Предложени са мерки за комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 

включително при допустимите варианти по прекъсването й. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 
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работата на екипа от експертите и работниците, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания 

на Възложителя, а именно: 

- Представена е последователността и взаимообвързаността на 

предвидените дейности за изпълнение на поръчката, в зависимост от 

представения технологичен подход за постигането на целите на 

договора, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност. Обхванати са всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки етапа на 

подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна 

площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, приемане и предаване на обекта, необходими за постигане и 

ключови моменти свързани с постигането им и очакваните 

резултати. Освен това следва да се направи описание на видовете 

СМР и тяхната последователност на изпълнение. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания 

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при 

условие, че са налични следните обстоятелства: 

- Предложена е организацията на обезпечаване на необходимите 

ресурси (човешки, технически и материали), организация на 

работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в 

поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как 

се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта. За всяка от 

дейностите е показано разпределението по експерти и работници 

(кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип, 

съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача 

(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира 

обособена част от строителството, която може да бъде 

самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на 

поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, 

т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)', 

- Предложени са мерки за комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, 

включително при допустимите варианти по прекъсването й. 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експертите и работниците, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

- Предложени са мерки за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на 

негативното влияние от строителния процес върху околната среда. 

Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на 

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 

поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към 

всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и 

специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и 
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предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й. 

    Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, 

са: 

» Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла, работни течности от механизацията; 

» Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение 

на поръчката; 

» Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителството. 

 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) - Представлява оценка на предложената цена на 

участника, за дейностите по техническа и биологична рекултивация и се формира по следната 

формула : 

 

ЦП = ЦПмин. / ЦПучастник х 100 

където: 

ЦП мин - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦПучастник - предложена цена за изпълнение на поръчката от съответния участник. 

 

 

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

За всички оценявани показатели в посочената методика, закръглявания на предложенията 

се допускат до втория знак след десетичната запетая. 

Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки 

Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка 

съгласно гореописаната методика за оценка на офертите. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

(1) по-ниска предложена цена; 

(2) по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест. 

 

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин. 

 Реда и условията за провеждане на жребия са подробно разписани в Указанията за участие в 

процедурата. 


