
МЕТОДИКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИТЕ НА СУ „ИВАН Н. МОМЧИЛОВ“ - ГР. 

ЕЛЕНА С ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта.  

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

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

Оценките по отделните показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая.  

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

КО = П1 + П2, където: 

• П1 - показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ 

и 

• П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 

 

Начин за определяне на оценката по показател П1 - „Техническо предложение на 

участника за изпълнение на поръчката“: 

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник 

технически предложения.  

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 и са 

съобразени с предмета на поръчката. 

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и 

стандарти в областта на изпълнението на СМР следва да се разбират като предварително 

обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.  



Оценка по Показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ - максимална стойност - 50 точки.  

Показателят е относим към оценка на професионалната компетентност на персонала, 

който ще осъществява дейността, т.е.  

На оценка подлежи професионалната компетентност на персонала, на който ще се възложи 

изпълнението на поръчката, тъй като качеството на ангажирания в изпълнението на поръчката 

персонал ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора. 

 

Оценка по Показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ - максимална стойност - 50 точки.  

Показателят е относим към оценка на професионалната компетентност на персонала, 

който ще осъществява дейността, т.е.  

На оценка подлежи професионалната компетентност на персонала, на който ще се възложи 

изпълнението на поръчката, тъй като качеството на ангажирания в изпълнението на поръчката 

персонал ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора. 

 

ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в 

областта на упражняването на строителен надзор следва да се разбират като предварително 

обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Точките по 

показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ (показател 

професионална компетентност на персонала), ще бъдат присъждани от помощния орган на 

възложителя - оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. 

 

Указания за разработване на частта „Професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“, 

която следва да съдържа всеки един от следните компоненти: 

В тази част от предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да направи 

предложение относно професионалната компетентност на персонала, на който ще се възложи 

надзора. 

1.„Ръководител на екипа“: Лице, определено за обекта/строежа, предмет на настоящата поръчка; 

2.“Архитект”; 

3. Експерт по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения“; 

4. Експерт по част Електро“; 

5. Експерт по част ВиК”; 



6. Експерт, който да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи“; 

7. Експерт по част „Отопление, Вентилация и Климатизация“; 

8. Експерт по част „Геодезия“. 

 

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва частта - „Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 

упражняването на строителния надзор по време на строителството“ на обекта/строежа; 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-

горе; 

• Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;  

• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и 

стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 

 

Метод на формиране на оценката: 

• Оценка 50 точки - за предложения, които съдържат максималния брой точки (от 19 до 24 

точки), съобразно посоченото по-долу в таблицата, относно професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението; 

Оценка 40 точки - за предложения, които съдържат брой точки от посочени във втората скала 

от таблицата, разписана по-долу (от 13 до 18 точки) относно професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението и 

Оценка 30 точки - за предложения, които съдържат брой точки от посочени в третата скала от 

таблицата, разписана по-долу (от 8 до 12 точки), относно професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението. 

За всеки от експертите следва да се има предвид сбора от точките за специфичен професионален 

опит и за участието в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни 

обекти/строежи. 

В зависимост от получените точки относно професионалната компетентност на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката за целите на общата оценка на частта - 

„Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на 

строителния надзор по време на строителството“ следва да се ползва следната таблица: 

 



 

За целите на настоящата МЕТОДИКА, точки относно професионалната компетентност на 

персонала, на който е възложено изпълнението се присъждат по следния начин: 

 

А. За Ръководителя на екипа: да притежава специфичен професионален опит като 

Ръководител на екип, упражняващ строителен надзор и/или извършващ оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектантски екип, или еквивалентна 

позиция за брой реализирани обекти/строежи: 

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

 

Б. За Архитект: да притежава специфичен професионален опит в упражняване на 

строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или 

проектиране като „Архитект“, или еквивалентна позиция за брой реализирани 

обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

 

В. За Експерта по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения: да 

притежава специфичен професионален опит като Експерт по част 

Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения при упражняване на строителен 

надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по 

част „Конструктивна“, или еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

50 точки 40 точки 30 точки 

от до от до от до 

19 точки 24 точки 13 точки 18 точки 8 точки 12 точки 



 

Г. За Експерта по част Електро: да притежава специфичен професионален опит като 

Експерт по част Електро при упражняване на строителен надзор и/или оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Електро“ или 

еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

 

Д. За Експерта по част ВиК: да притежава специфичен професионален опит като Експерт 

по част ВиК при упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и/или проектиране по част „ВиК“, или еквивалентна позиция за 

брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

 

Е. За Експерта, който отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. да 

притежава специфичен професионален опит като Експерта, отговарящ на изискванията на 

чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. при упражняване на строителен надзор и/или оценка 

на съответствието на инвестиционен, или еквивалентна позиция за брой реализирани 

обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

 

Ж. За Експерта по част Отопление, Вентилация и Климатизация: да притежава 

специфичен професионален опит като Експерт „ОВК“ при упражняване на строителен 

надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по 

част „ОВК“, или еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки. 

 



З. За Експерта по част Геодезия: да притежава специфичен професионален опит като 

Експерт по част Геодезия при упражняване на строителен надзор и/или оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Геодезия“, или 

еквивалентна позиция за брой реализирани обекти/строежи:  

- за 1 обект/строеж - 1 точка; 

- за 2 обекта/строежа - 2 точки и 

- над 2 обекта/строежа - 3 точки 

 

Важно! Ако експерт/експерти не отговарят на посочените по-горе изисквания (включително 

минимално изискуем брой обекти/строежи) и не могат да бъдат оценени с предвидените точки, 

поради това, че техническото предложение не може да се променя, участникът ще бъде 

предложен за отстраняване. 

 

Начин за определяне на оценката по показател П2 - „Ценово предложение за изпълнение 

на поръчката“: 

Оценка по показател П2 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката: 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата. 

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

Предложена цена - П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 

комплексната оценка - 50 точки. 

Предложена цена - П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се 

изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): 

 

Предложена минимална (от участник) обща цена в лева 

П2 = ___________________________________________________________ х 50 

Предложена обща цена от участника (оценявания) в лева 

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 50 точки. 

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 предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените 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 предходния 

текст. 

 

 


