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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закон за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане на нова и реконструкция на 

част от съществуваща водопроводна мрежа на ул.”Търговска” с.Нова 

Махала, Община Батак, област Пазарджик”; 

 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 
 

 Офертите на участниците,  които отговарят на предварително обявените условия 

на Възложителя подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-

изгодната оферта”. 

  

  

2. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула 

 

КО =ПАх10%+ПСх10%+ПОх20%+ ПЦх 60% 

 

3. Показатели за оценяване са четири типа : 

а.) ПОКАЗАТЕЛ АВАНС (ПА) представлява предложение за искан аванс от 

участника за изпълнение на СМР - максимално възможна оценка 100 точки, 

тегловен коефициент - 10% 

б.) ПОКАЗАТЕЛ СРОК (ПС) представлява срок за изпълнение на поръчката - 

максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 10% 

в.) ПОКАЗАТЕЛ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ (ПО) представлява срок на 

предложено от участника отложено плащане в календарни дни - максимално 

възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 20% 

г.) ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА (ПЦ) предложена от участника крайна цена - 

максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 60% 

 

4.Последователност и методика на оценка : 

а.) ПА - предложение за искан аванс за изпълнение на СМР , изчислява се 

по формулата: 

Участник предложил 0% искан аванс получава максимален брой точки, а за 

останалите участници се изчислява по следната формула: 

 

 ПА    =    ( Аmin / Ai )       х    100  =    ......  ( брой точки ) 
 

 Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

Където Ai е предложения процент на съответния участник за искан аванс за изпълнение 

за поръчката; 

Където Аmin е минималния предложен процент за искан аванс на участника предложил 

най-малък процент искан аванс за изпълнение на поръчката; 

               

б.) ПС - предложен срок за изпълнение на поръчката, изчислява се по 

формулата:  
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ПС  =  ( Сmin / Сi )  х  100  =   ...... ( брой точки ) 

 

Където Сi е срока в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния 

участник; 

Където Сmin  е срока от Техническото предложение на участника предложил най-

кратък срок за изпълнение на поръчката. 

 

в.) ПО - срок на предложено от участника отложено плащане в календарни 

дни, изчислява се по формулата:  

 

ПО  =  ( Оi / Оmax )  х  100  =   ...... ( брой точки ) 

 

Където Оi е срока на отложено плащане в календарни дни съгласно Техническото 

предложение на съответния участник; 

Където Оmax  е срока от Техническото предложение на участника предложил най - 

дълъг срок за отложено плащане.  

 

г.) ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА (ПЦ) предложена от участника крайна цена и се 

формира по следния начин 

 

ПЦi - е показател отразяващ тежестта на предлаганата обща цена в лева  на 

съответната оферта с относителна тежест 100 на сто / 100 точки/ 

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на ПЦi е 100 точки 

и се изчислява по формулата:  

 

ПЦi = (Цmin/Цi) х 100, където: 

 

Цi  – представлява предлаганата обща цена в лева  на съответната оферта,  

Цmin  – представлява най-ниската предложена обща цена в лева от всички 

оферти, допуснати до комплексна оценка; 

 

 

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика 

комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се 

приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 

еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

 


