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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 

 

 

ЧАСТ III.  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА  

НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано 

поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море” 

 

по две обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи,  

водопроводни и канализационни съоръжения” 

 

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и  

метални съоръжения и сгради” 

 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта”, 

която  се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена”.  
 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните три показателя: 

- Показател „Оценка на ценовото предложение” (ОЦП) с тежест в комплексната оценка 

50%; максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 50 

точки; 

- Показател „Програма за изпълнение на поръчката” (ПИП) с тежест в комплексната 

оценка 40%; максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 

40 точки; 

- Показател „Срок за изпълнение на поръчката” (СИП) с тежест в комплексната оценка 

10%; максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 10 

точки. 

 

Максималният брой точки, които може да получи една оферта при определяне на 
комплексната й оценка е 100 точки и се изчислява по следната формула:  

 

КО = ОЦП + ПИП + СИП 
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Методика за определяне на комплексната оценка по Обособена позиция № 1:  

„Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и  

канализационни съоръжения” 

 

 

1. ОЦП - „Оценка на ценовото предложение” - максимум 50 т. 

 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложена най-ниска 

цена за изпълнение на поръчката.  

Точките, получени по този показател на оценка на предложението се изчисляват по 

следният начин: 

 

    Haй-ниска цена предложена в офертите   

ОЦП = 
 

x 50 

 Цена предложена от участника 

 

 

   

Оценява се предложената обща крайна цена на поръчката в лева, без ДДС. Участниците в 

процедурата трябва да предложат крайна цена на поръчката, която не надхвърля прогнозната 

стойност на поръчката. Ще бъдат отстранени предложения, в които общата крайна цена на 

поръчката в лева, без ДДС надхвърля прогнозната стойност на поръчката. 

 

2. ПИП – „Програма за изпълнение на поръчката” - максимум 40 т. 

 

 Показателят „Програма за изпълнение на поръчката” за всяка оферта по обособена 

позиция се оценява от комисията с 40, 30 или 20 точки, чрез експертна оценка. По този 

качествен показател комисията оценява предложенията на участниците относно нивото на 

изпълнение на изискванията, поставени в Техническата спецификация на Възложителя, съгласно 

следните фактори: 

• Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; 

• Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; 

• Организация и подход на изпълнение; 

• Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при 

изпълнението; 

  

 За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се 

тълкуват, както следва: 

 „Ясно посочване на отделните етапи,  видове СМР или основни материали” – Следва да 

се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР или 

основен материал, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в 

количествената сметка конкретни видове СМР и материали; 

 „Подробно”  – описание, което освен че съдържа отделни етапи, видове СМР и основни 

материали, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
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технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката; 

 „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”. 

 

 40 точки – В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

 - Съдържат се ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички 

видове СМР, минимално изискуеми като съдържание, както и етапите на изпълнение. Изложени 

са подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните 

СМР. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания;  

 - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 

разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 

 - Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът предвижда да 

използва за изпълнението на поръчката; 

 

 30 точки – В техническото предложение е обърнато внимание на всеки 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 окрупнено; 

 - Участникът е посочил видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е 

достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а 

само е изброена;  

 - Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената 

технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси; 

 - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил видовете материали, които ще 

използва за изпълнението на поръчката. 

 

 20 точки – Относно 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 бланкетно видовете СМР, като  в описаната последователност за 

тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична 
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последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

 - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на 

изпълнение на поръчката. 

 

 Комисията поставя с единодушие крайна обща оценка на офертите по показателя 

„Програма за изпълнение на поръчката”, като попълва и подписва обща таблица с оценката 

по този показател, придружена от обосновка. 

 

3. СИП – „Срок за изпълнение на поръчката“ - максимум 10 т. 

 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък 

срок за изпълнение на поръчката.  

 

Точките на останалите участници се определят по следната формула: 

 
  

         Най-кратък срок предложен в офертите 

 

СИП = 
 

x 10 

    Срок, предложен от участника 

 

 

Оценява се предложеният 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 обособената позиция не по-кратък от 

90 календарни дни и не по-дълъг от 180 календарни дни. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е по-кратък и/или по-

дълъг от посочения, и/или предложения срок не е цяло число, и/или е предложен в друга мерна 

единица. 

 

Максималният брой точки, които може да получи даден участник е 100 точки. 

Комплексната оценка се закръгля до втория десетичен знак след запетаята. 

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка. 

Комисията предлага 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: 

••••  по-ниска предложена цена; 

••••  по-изгодно предложение по показателя „Програма за изпълнение на поръчката“. 

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. 
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Методика за определяне на комплексната оценка по Обособена позиция № 2: 

„Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради” 

 

1. ОЦП - „Оценка на ценовото предложение” - максимум 50 т. 

 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложена най-ниска 

цена за изпълнение на поръчката.  

Точките, получени по този показател на оценка на предложението се изчисляват по 

следният начин: 

 

    Haй-ниска цена предложена в офертите   

ОЦП = 
 

x 50 

 Цена предложена от участника 

 

 

   

Оценява се предложената обща крайна цена на поръчката в лева, без ДДС. Участниците в 

процедурата трябва да предложат 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. 

2. ПИП – „Програма за изпълнение на поръчката“ - максимум 40 т. 

 

 Показателят „Програма за изпълнение на поръчката” за всяка оферта по обособена 

позиция се оценява от Комисията с 40, 30 или 20 точки, чрез експертна оценка. По този 

качествен показател Комисията оценява предложенията на участниците относно нивото на 

изпълнение на изискванията, поставени в Техническата спецификация на Възложителя, съгласно 

следните фактори: 

• Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; 

• Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; 

• Организация и подход на изпълнение; 

• Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при 

изпълнението; 

 

 За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да 

се тълкуват, както следва: 

 „Ясно посочване на отделните етапи,  видове СМР или основни материали” – Следва да 

се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР или 

основен материал, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в 

количествената сметка конкретни видове СМР и материали; 

 „Подробно“ – описание, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и основни 

материали, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
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технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката; 

 „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“ 

 

 40 точки – В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

 - Съдържат се ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички 

видове СМР, минимално изискуеми като съдържание, както и етапите на изпълнение. Изложени 

са подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните 

СМР. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания;  

 - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 

разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 

 - Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът предвижда да 

използва за изпълнението на поръчката; 

 

 30 точки – В техническото предложение е обърнато внимание на всеки 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 окрупнено; 

 - Участникът е посочил видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е 

достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а 

само е изброена;  

 - Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената 

технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси; 

 - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил видовете материали, които ще 

използва за изпълнението на поръчката. 

 

 20 точки – В обяснителната записка от 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 и бланкетно видовете СМР, като  в описаната последователност 

за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична 
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последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

 - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на 

изпълнение на поръчката. 

 

 Комисията поставя с единодушие крайна обща оценка на офертите по показателя 

„Програма за изпълнение на поръчката”, като попълва и подписва обща таблица с оценката 

по този показател, придружена от обосновка. 

 

3. СИП – „Срок за изпълнение на поръчката” - максимум 10 т. 

 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък 

срок за изпълнение на поръчката.  

 

Точките на останалите участници се определят по следната формула: 

 
  

         Най-кратък срок предложен в офертите 

 

СИП = 
 

x 10 

 Срок, предложен от участника 

 

 

Оценява се предложеният 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 обособената позиция не по-кратък от 

60 календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е по-кратък и/или по-

дълъг от посочения, и/или предложения срок не е цяло число, и/или е предложен в друга мерна 

единица. 

Максималният брой точки, които може да получи даден участник е 100 точки. 

Комплексната оценка се закръгля до втория десетичен знак след запетаята. 

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка. 

Комисията предлага 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: 

••••  по-ниска предложена цена; 

••••  по-изгодно предложение по показателя „Програма за изпълнение на поръчката“. 

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. 

 


