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КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА И 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват 

по следния начин: 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за 

възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, 

както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка. 

 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, 

свързани с предмета на обществената поръчка: 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи 

качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят 

в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = ТО /Т1+Т2 / + ЦО 

 

1. Показател ТО - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 т. 

- ПодпоказателТ1 – Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой 20 точки; 

- ПодпоказателТ2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет 

на  поръчката - максимален брой 20 точки; 

2. Показател ЦО Предлагана цена за изпълнение на договора – 60 точки; 

 

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой 

точки, като максималният възможен брой точки е 100.  

 

ПОКАЗАТЕЛ ТО - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

ПодпоказателТ1 – Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой 20 точки; 

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:  

Т1 (точки) = 20 х (Т1min / Т1i), където: 

- Т1min е най-краткият предложен срок; 

- Т1i е предложения срок от съответния участник. 

Максималният брой точки по тази показател е 20 

 

ПодпоказателТ2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, 

предмет на  поръчката - максимален брой 20 точки; 
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Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията 

проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават 

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. 

 Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи и 

организация за изпълнение на поръчката; описания на видовете СМР и на технологията и 

последователността за тяхното изпълнение; подхода и методите за качествено  изпълнение 

на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с приложена диаграма на работната 

ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не 

отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно 

изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.  

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии и тяхното съотвествие с определен брой точки както следва: 

 

Подпоказател Т2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, 

предмет на  поръчката - максимален брой 20 точки; 

По подпоказателя комисията ще оценява нивото на обосновката в представената техническа 

оферта на участника, с цел представяне на достатъчно данни, информация и документи, от 

които да се доказва спазването на предложения срок за изпълнение.  

В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки 

един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу. 

За целите на оценката, съгласно посоченото по-долу: 

 „Ясно описание” е термин за целите единствено на настоящата документация, който 

означава описание, което показва високо ниво на познаване на спецификата на 

дейностите, като отговаря едновременно на следните условия: 

- не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация; 

- не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени 

дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ 

последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна точка на 

опита на участника и при съобразяване със спецификата на обекта; 

- посочва други факти, имащи отношение към повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката, надграждане на предвидената техническа 

спецификация и изисквания; 

 „Конкретно” е термин за целите единствено на настоящата документация, който 

означава описание, което показва високо ниво на познаване на спецификата на 

дейностите, като отговаря едновременно на следните условия: 

- не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация; 

- съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, съгласно 

посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни приложения; 

- се отнася до мерки/средства/техники/подходи и пр., които са изцяло в обхвата на 

контрол на изпълнителя и зависят от негови действия; 

- обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, съгласно 

настоящата документация; 

- не съдържа текстове или препратки, или други позовавания, които се отнасят до 

друга обществена поръчка/обект/предмет или други обстоятелства, различни от 

настоящата поръчка. 
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Липсата на някой от елементите по-горе, които кумулативно обосновават наличието на 

ясно/конкретно описание, се приема като липса на съответното обстоятелство, съгласно 

посоченото в таблицата.  

В протоколите на комисията се посочват конкретните мотиви относно наличието/липсата на 

ясно/конкретно описание, като обосновават детайлно наличието на всеки един от елементите, 

които кумулативно обосновават поставената оценка, съгласно дефиницията. 

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като 

аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-долу и обосновава 

наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на 

настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея. 

Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу 

таблица: 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ /ОИ/ 

до 20 точки 

Отстраняват се участници, чиито оферти: 

- Не съдържат някой от задължителните елементи; 

- Не отговарят на съответните изисквания или съдържат някое от 

несъответствията, изрично посочени в документацията за участие; 

- Съдържат несъответствия между предложения срок за изпълнение и 

представения линеен график за изпълнение; 

- Съдържат информация, която противоречи на изисквания на приложимо 

действащо законодателство и/или Техническите спецификации на Възложителя. 

Частично наличие на някой от критериите, посочени по-долу, когато описанието 

изисква кумулативно наличие на повече от едно обстоятелство, съгласно 

посоченото в булетите, се приема като липса на съответното обстоятелство по 

съответния булет. 

1 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, 

отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 

изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е налице не 

повече от едно от следните обстоятелства: 

 Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, 

съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както 

и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с 

предложената технология и съответстват на добрата строителна 

практика, като по този начин гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

 Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и 

предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на 

влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички 

стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху 

използването на строителни материали и изделия, тяхното 

съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и 

мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на 

използваните материали, съобразно техническата спецификация – 
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ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са 

конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с 

техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са 

действия за своевременна подмяна на материали по искане на 

възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на 

необходимото качество. 

 Предлаганите подход и методи за организация и контрол  гарантират 

качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, като е представена и допълнителна 

информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на 

дейностите. 

 Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен 

екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. 

 Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на 

изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с 

всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна 

безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са 

разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и 

здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-

монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на 

Възложителя. 

 Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е 

безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в 

процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на 

изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че 

предложеният срок е обоснован и реално изпълним. 

4 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, 

отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 

изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е налице не 

повече от две от следните обстоятелства: 

 Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, 

съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както 

и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с 

предложената технология и съответстват на добрата строителна 

практика, като по този начин гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

 Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и 

предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на 

влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички 

стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху 

използването на строителни материали и изделия, тяхното 

съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и 

мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на 

използваните материали, съобразно техническата спецификация – 

снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са 
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ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с 

техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са 

действия за своевременна подмяна на материали по искане на 

възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на 

необходимото качество. 

 Предлаганите подход и методи за организация и контрол  гарантират 

качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, като е представена и допълнителна 

информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на 

дейностите. 

 Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен 

екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. 

 Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на 

изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с 

всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна 

безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са 

разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и 

здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-

монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на 

Възложителя. 

 Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е 

безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в 

процеса на изпълнение, при форзиране на предложението за срок на 

изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че 

предложеният срок е обоснован и реално изпълним. 

9 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, 

отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 

изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е налице не 

повече от три от следните обстоятелства: 

 Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, 

съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както 

и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с 

предложената технология и съответстват на добрата строителна 

практика, като по този начин гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

 Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и 

предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на 

влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички 

стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху 

използването на строителни материали и изделия, тяхното 

съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и 

мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на 

използваните материали, съобразно техническата спецификация – 

снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са 

конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с 
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ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са 

действия за своевременна подмяна на материали по искане на 

възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на 

необходимото качество. 

 Предлаганите подход и методи за организация и контрол  гарантират 

качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, като е представена и допълнителна 

информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на 

дейностите. 

 Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен 

екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. 

 Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на 

изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с 

всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна 

безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са 

разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и 

здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-

монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на 

Възложителя. 

 Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е 

безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в 

процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на 

изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че 

предложеният срок е обоснован и реално изпълним. 

13 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите 

отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 

изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но са налице не 

повече от четири от следните обстоятелства: 

 Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, 

съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както 

и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с 

предложената технология и съответстват на добрата строителна 

практика, като по този начин гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

 Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и 

предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на 

влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички 

стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху 

използването на строителни материали и изделия, тяхното 

съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и 

мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на 

използваните материали, съобразно техническата спецификация – 

снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са 

конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с 

техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са 
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действия за своевременна подмяна на материали по искане на 

възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на 

необходимото качество. 

 Предлаганите подход и методи за организация и контрол  гарантират 

качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, като е представена и допълнителна 

информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на 

дейностите. 

 Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен 

екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. 

 Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на 

изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с 

всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна 

безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са 

разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и 

здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-

монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на 

Възложителя. 

 Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е 

безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в 

процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на 

изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че 

предложеният срок е обоснован и реално изпълним. 

16 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите 

отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 

изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но са налице не 

повече от пет от следните обстоятелства: 

 Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, 

съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както 

и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с 

предложената технология и съответстват на добрата строителна 

практика, като по този начин гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

 Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и 

предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на 

влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички 

стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху 

използването на строителни материали и изделия, тяхното 

съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и 

мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на 

използваните материали, съобразно техническата спецификация – 

снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са 

конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с 

техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са 

действия за своевременна подмяна на материали по искане на 
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възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на 

необходимото качество. 

 Предлаганите подход и методи за организация и контрол  гарантират 

качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, като е представена и допълнителна 

информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на 

дейностите. 

 Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен 

екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. 

 Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на 

изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с 

всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна 

безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са 

разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и 

здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-

монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на 

Възложителя. 

 Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е 

безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в 

процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на 

изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че 

предложеният срок е обоснован и реално изпълним. 

20 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите 

отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 

изискуеми елементи, съгласно настоящата документация и са налице 

кумулативно всички посочени по-долу обстоятелства: 

 Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, 

съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както 

и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с 

предложената технология и съответстват на добрата строителна 

практика, като по този начин гарантират качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 

 Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и 

предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на 

влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички 

стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху 

използването на строителни материали и изделия, тяхното 

съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и 

мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на 

използваните материали, съобразно техническата спецификация – 

снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са 

конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с 

техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са 

действия за своевременна подмяна на материали по искане на 

възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на 
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необходимото качество. 

 Предлаганите подход и методи за организация и контрол  гарантират 

качественото изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация, като е представена и допълнителна 

информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на 

дейностите. 

 Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен 

екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и 

дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. 

 Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на 

изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с 

всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна 

безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са 

разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и 

здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-

монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на 

Възложителя. 

 Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е 

безспорно видно как участникът е отчел съответните рискове в 

процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на 

изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че 

предложеният срок е обоснован и реално изпълним. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ ЦО - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Оценките на участниците по показателя ЦО се изчисляват по формулата:  

ЦО (точки) = 60 х (ЦОmin / ЦОi), където: 

- ЦОmin е най-ниската обща  предложена цена; 

- ЦОi е предлагана обща цена от съответния участник. 

 

Максималният брой точки по тази показател е 60. 

 

ВАЖНО: 

 

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност 

до втория знак след десетичната запетая.  

В случай че комплексните 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. В случай, че 

офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 

получи една оферта е 100. 

 

 


