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“Този документ е създаден в рамките на Договор № 23/07/2/0/00256 от 08/12/2017г. по проект: „Ремонт и 

преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.“ 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка 
по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертите, включително 
за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за 
определяне на икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 
оферти, без да я променя. Офертите на участниците, които отговарят на поставените 
изисквания условия на възложителя се оценяват по начина, определен в настоящата 
методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните 
изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на 
другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 
техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти. Предложенията трябва да са съобразени с 
предмета на поръчката и да не бъдат преценени като „неподходяща оферта”. 

Извършва се проверка дали техническото предложение на участника и 
приложенията към него отговарят на изискванията на възложителя. След проверка на 
техническите предложения комисията извършва проверка за съответствието на 
ценовото предложение на участника и приложенията към него с предварително 
обявените от възложителя условия и проверява наличието на обстоятелства по чл. 72 от 
ЗОП. Оценяват се само предложения, които отговарят на поставените от Възложителя 
изисквания, съгласно показателите за оценка на офертите в тази методика. 

„Неподходяща оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите 
спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 
участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 
някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. 
Изискванията в техническите спецификации, действащото законодателство и 
приложимите стандарти в областта на строителството, съобразно предмета на 
поръчката, следва да се разбират като предварително определени условия на поръчката 
по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Раздел I 

ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА 
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2. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя посредством критерия 
оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели: 

• Показател „Предлагана цена” (ЦО) с относителна тежест в комплексната оценка 
80 на сто и максимален брой точки - 100 {сто) точки. 

• Показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка” (Cpn) с относителна 
тежест в комплексната оценка 20 на сто и максимален брой точки - 100 (сто) точки. 

Комплексната оценка на всяка отделна оферта се извършва по следната формула: 
КОп = ЦОпх 0,80 + Српх 0,20 
където: 
КОп е комплексната оценка на офертата на n-тия участник; 
ЦОп е оценката по показателя „Предлагана цена” на офертата на n-тия участник. 
Срп е оценката по показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” на 
офертата на n-тия участник. 

Когато получените оценки не са цели числа, а десетични дроби, те се закръгляват до 
втория знак след десетичната точка. 

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. Максималният 
брой точки, който може да получи участник, е 100 (сто) точки. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на 
съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 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 предлагана цена; 
2.по-изгодно предложение по показателя „Срок за изпълнение на обществената 

поръчка”, сравнени в низходящ ред съобразно получената оценка. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с посочения по-горе ред. Тегленето на жребий се извършва при спазване 
на следните правила: 

Тегленето на жребий се извършва от комисията, като датата, мястото и часа на 
провеждане на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски 
цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при провеждане на 
жребия имат и останалите участници в процедурата. Участниците с еднакви най-ниски 
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цени имат право да участват при провеждането на жребия чрез своите законни 
представители или чрез упълномощено лице. 

     Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-
ниски цени и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. 

Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили 
представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето 
на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от 
пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място. В 
случай, че участниците, предложили еднакви най-ниски цени са повече от двама, чрез 
жребий се определя и участник, който се класира на второ място. 

3. Показатели за оценка на офертите. 

Показател „Предлагана цена „ 
Оценката по показателя „Предлагана цена” (ЦО) за всеки отделен участник в 

процедурата се определя като оценка на общата предложена цена (без включен ДДС) за 
изпълнение на предмета на поръчката. Оценката на офертите ще се извършва с 
прилагане на следната формула: 

ЦОп=(Ц тп /Цп)х100  
Където: 

ЦОп е оценката по показателя „Предлагана цена” на офертата на n-тия участник. 
Цп  е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС от 
n-тия участник, чиято оферта се оценява. 
Цтп  е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без 

включен ДДС от участник в процедурата. 

Оценката на участника се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

Показател „ Срок за изпълнение на обществената поръчка „ 
Чрез показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” (Срп) се оценява 

предложения от участника срок за изпълнение на работите и дейностите, включени в 
предмета на поръчката. 

Максималната стойност на оценката по показателя Срп е 20 {двадесет) точки. 
Участник, който е направил предложение, което включва по-дълъг срок от 
максималния и/или по-кратък от минималния срок, определени от възложителя ще бъде 
предложен за отстраняване от участие. Участник, който е предложил срок на 
изпълнение, който не съответства на приложения график, ще бъде предложен за 
отстраняване от участие. Ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената 
поръчка и с него бъде сключен договор, но не изпълни работите и дейностите в 
предложения от него срок, ще претърпи санкциите, определени в проекта на договор. 
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Срокът за изпълнение на дейностите по строителство и работите предмет на 
обществената поръчка е съгласно техническото предложение на участника, но не по-
кратък от 120 (сто и двадесет) и не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. 
Срокът за изпълнение на работите започва да тече от датата на съставяне на Протокол 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2) и изтича на датата на съставяне на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 
към чл. 7, ал. 3, т. 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г., поел. изм. и 
доп. ДВ. бр. 56 от 11 юли 2017 г.). 
Оценката по показателя „Срок за изпълнение на обществената поръчка” (Срп) на всяка 
отделна оферта се извършва по следната формула: 
 
Cpn = (Xmin/Xn) x 100 
където: 
Xn е предложения срок за изпълнение от n-тия участник;  
Xmin е най-краткия срок, предложен от участник. 
 

Оценката на участника се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 
Участниците следва да посочат отговорно и прецизно тази част от своето предложение. 
Ако предложения от участника срок за изпълнение не съответства на предложената 
организация на персонала на участника или явно не съответства/т на техническия 
производствен капацитет на ключовите експерти и човешкия ресурс, описани в 
техническото предложение, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 
процедурата, поради несъответствие с предварително обявените условия на 
възложителя. 
Ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка и с него бъде 
сключен договор, но не изпълни работите в предложения от него срок, ще претърпи 
санкциите, определени в проекта на договор. 
 


