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         ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”  

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

София 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, е-mail: office@bgports.bg , Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2)  8079966 
 

 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА 
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: 
„Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и 

захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас” 
 

 
I. Критерий за оценка 
 
Избраният критерий за оценка на допуснатите оферти е „оптимално съотношение 

качество/цена”. 
 
Комплексната оценка (КО)  при  определяне на оптимално съотношение качество/цена  

се изчислява по следната формула: 
 
КО = ОТП + ОЦП,  
 
където: 

ОТП е оценката по показателя „Техническо предложение”, с тежест в комплексната 
оценка  50%, максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 
50 точки, 

ОЦП е оценката  по показателя „Ц еново предложение ”, с тежест в комплексната 
оценка 50%, максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 
50 точки. 

Максималният брой точки, които може да получи една оферта при определяне на 
комплексната й оценка е 100 точки. 

 
 
II. Методика за определяне на комплексната оценка 
 
1. Оценката по показателя „Техническо предложение” (OTП) е с макс. 50  т.  и 

представлява сбора от оценките по следните два подпоказателя, а именно: 
 
ОТП = ОТЧ + ОС, 
 
където:  

ОТЧ е експертна оценка по подпоказател  „Техническата част ”  на офертата  и е  с 
максимален брой точки   40.  

ОС е оценката по подпоказател  „Срок за изпълнение на поръчката”,  с максимален 
брой точки  10. 
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В част „Техническо предложение“ участниците трябва да представят своите 

предложения за изпълнение на поръчката, които включват основно посочените по-долу  
действия и компоненти, необходими за постигане на целите на Възложителя и изискванията на 
техническата спецификация: 

а) Срок за изпълнение на обществената поръчка; 

б) Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на 
строителния обект; 

в) Технология и организация за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията 
на възложителя, която включва, но без да се ограничава до следното минимално съдържание: 

 професионално описание на всички дейности, които са необходими за изпълнение на 
поръчката в съответствие с обявените изисквания на възложителя: участникът да представи 
описание на структурата и състава на дейностите, с основни коментари по тях, които 
участникът приема за съществени; 

 обосновка на бъдещите действия на участника във връзка с дейностите по 
изпълнение на поръчката, ако бъде избран за изпълнител; 

 технологии за изпълнение на СМР, тяхната последователност и/или 
взаимообвързаност при изпълнение на дейностите; 

 организация, която ще бъде създадена на обекта за изпълнение на поръчката, 
включително организационна схема за управление на строителните отпадъци; 

 конкретни ресурси, които участникът ще използва (в т.ч. предвидените човешки 
ресурси, разполагаемата професионална техника и оборудване); 

 разпределение, взаимодействие и обвързаност на ресурсите при изпълнението на 
различните части от трасето и на отделните видове работи;  

 конкретизиране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние 
върху изпълнението на поръчката с показани мерки за предотвратяване и намаляване тяхното 
въздействие, включително описание на мероприятията за недопускане или минимизиране на 
прекъсванията на транспортните и други комуникационни връзки и причиняване на неудобства 
на пристанищния оператор и други ползватели в района по време на изпълнение на СМР; 

 реда за провеждане на контролни изпитания;  
 мерки и действия за опазване на околната среда при изпълнението на СМР;  
 Описание на предлаганите ВиК елементи (производител, експлоатационни 

показатели и др.). 
 Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и 

Пожарна безопасност с подробно описание на мерките за безопасност и здраве и пожарна 
безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта. 

г) Линеен график 
Графикът да показва последователност и обвързаност с предлаганите дейности от 

Техническото предложение, като е необходимо да отразява началото и края на изпълнението на 
всеки вид СМР в съответствие с предложението от участника. В графика да бъдат отразени 
брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. 
Графикът да показва общата продължителност на обекта и да е графично отразяване на 
Технологията и организацията за изпълнение на строителството, предложена от участника. 

Всеки участник може да предложи за изпълнение и други допълнителни дейности в 
рамките на предложения срок и цена, които са полезни и биха осигурили качествено 
изпълнение и постигане на целите, описани в техническата спецификация или се отнасят до 
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мерките за управление на качеството и вътрешния контрол, с оглед постигане на желаните 
резултати на обществената поръчка. 

Няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване предложения, в 
случаите, когато е налице едно от следните условия: 

- липсва задължителна част или само са изброени посочените по-горе компоненти на 
техническата част; 

- изложението не отговаря на изискванията на възложителя или на действащото 
законодателство; 

- изложението не кореспондира със спецификата на съответните дейности, предвидени в 
техническата спецификация; 

- изложението е вътрешно противоречиво. 
 
Формиране на оценката: 
 
1.1. Оценка на „Техническата част”  – максимум 40 точки. 
 
 40 точки получава Участник, който е представил Техническо предложение,  

което отговаря на изискванията на Възложителя в указанията за подготовка на офертата и в 
техническта спецификация. Предложението е съобразено с действащото законодателство, 
действащите норми и стандарти и отговаря на предмета на поръчката. В предложението са 
разгледани всички строителни и монтажни дейности, които са необходими за изпълнение на 
поръчката. Участникът е представил обосновка на своите бъдещи действия във връзка с 
предложените дейности. Представени са мерки за опазване на околната среда. Представено е 
описание на организацията за контрол на качеството и срока, техническо обезпечаване, 
инструменти, оперативен човешки ресурс, мерки за предотвратяване на отклонения, реда на 
изпитванията, предлаганите ВиК елементи. Представен е линеен график за изпълнението на 
поръчката, придружен с обяснителна записка, съобразно предложените организация и време за 
изпълнение на поръчката, предвидените човешки ресурси и техника.  

Не са констатирани вътрешни несъответствия, данни и текстове некоресподиращи с 
предмета на поръчката и/или неточности. Предложени са допълнителни дейности, които не са 
посочени в документацията на възложителя, но които биха осигурили  постигане  на 
очакваните резултати  от изпълнението на договора. 
 

 31 точки получава Участник, който е представил Техническо предложение,  
което отговаря на изискванията на Възложителя в указанията за подготовка на офертата и в 
техническата спецификация. Предложението е съобразено с действащото законодателство, 
действащите норми и стандарти и отговаря на предмета на поръчката. В предложението са 
разгледани всички строителни и монтажни дейности, които са необходими за изпълнение на 
поръчката. Участникът е представил обосновка на своите бъдещи действия във връзка с 
предложените дейности. Представени са мерки за опазване на околната среда. Представено е 
описание на организацията за контрол на качеството и срока, техническо обезпечаване, 
инструменти, оперативен човешки ресурс, мерки за предотвратяване на отклонения, реда за 
изпитванията. Представен е линеен график, свързан с изпълнението на поръчката, придружен с 
обяснителна записка, съобразно предложените организация и време за изпълнение на 
поръчката, предвидените човешки ресурси и техника.  

 
 22 точки  получава Участник, който е представил Техническо предложение,  

което отговаря на изискванията на Възложителя в указанията за подготовка на офертата и в 
техническата спецификация. Предложението е съобразено с действащото законодателство, 
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действащите норми и стандарти и предмета на поръчката. В предложението са разгледани 
всички строителни и монтажни дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката. 
Участникът е представил обосновка на своите бъдещи действия във връзка с предложените 
дейности. Представени са мерки за опазване на околната среда. Представено е описание на 
организацията за изпълнение, техническо обезпечаване, инструменти, оперативен човешки 
ресурс, мерки за предотвратяване на отклонения. Представен е линеен график, свързан с 
изпълнението на поръчката, придружен с обяснителна записка, като в тях са допуснати 
несъответствия. 
 

 
 
1.2. Срок за изпълнение на поръчката  (ОС) – максимум 10 точки. 
Оценката на подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката” (ОС) се определя при 

прилагане на следната  формула: 
 
        Най-кратък срок на изпълнение на поръчката,  предложен в офертите 

ОС  =   -------------------------------------------------------------------------------------------           х 10 
   Срок на изпълнение на поръчката , предложен от участника 
 
Оценява се общият предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. 

Предложенията за срок за изпълнение се представят като цяло число. Участниците в 
процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката не по-дълъг от 90 
календарни дни. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е по-дълъг, предложен 
е в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие между предложения срок за 
изпълнение, линейния график и/или показаните технологии, организация и изпълнение на 
предложените СМР.  

 
 
2. Показател „Ценово предложение” (ОЦП) – максимум 50 точки  
Точките по този показател на допуснатите оферти се определят по следната формула:

  
 

ОЦП = Най-ниска цена, предложена в офертите х 50  Цена, предложена от участника 
 
 
Оценява се предложената обща крайна цена на поръчката, в лева, без ДДС. Участниците 

в процедурата трябва да предложат обща крайна цена на поръчката, която не надхвърля 
прогнозната стойност на поръчката. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които обща крайна цена на поръчката, в лева, без 
ДДС надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

 
 

III.    Комплексна оценка 
  
Максималният брой точки, който може да получи една оферта е 100 точки. 
Комплексната оценка се закръгля до втория десетичен знак след запетаята. 
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На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. Останалите 
оферти заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка.  

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка 
оферти, без да я променя. 

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 посочения по т. 1, 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 в съответствие с 
горепосоченото. 

 




