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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И  

НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

Обществена поръчка с обект „строителство“ и предмет: „Закриване и рекултивация на депо 

за битови отпадъци на територията на Община Елена“, изпълнявана по проект № 

BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на 

територията на община Елена“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 

на ЕС по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура BG16M1OP002-

2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото 

на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. 

 

Мотиви за определянето на методиката за оценка:  

При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от 

разбирането, че при поръчки с подобен характер професионалната компетентност на 

персонала е неразривно свързана с предмета на поръчката и по-специално с качеството на 

изпълнението. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между 

организацията, компетентността, качеството и ефективността на работния екип и 

икономическата стойност на офертите.  При това положение, при оценяването на офертите 

и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да 

се вземат предвид професионалната компетентност на персонала.  

Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз 

основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показател, включващ 

качествен аспект, свързан с предмета на обществената поръчка. 

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.  

Методиката за оценка се прилага по отношение на технически предложения, които 

отговарят на всички изисквания на възложителя. Това означава, че техническото 

предложение е необходимо да се изготви във формата, изискуема в настоящата 

документация за обществената поръчка, да съдържа информация за всички експерти за 

изпълнение на поръчката, посочени по-долу. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка 

оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за 

оценка  показатели. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател 

и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната 

тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически 

най-изгодната оферта.  

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, 

без да я променя. 

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

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

определен съобразно следните показатели: 

Показател  Максимален 

брой точки 

Относителна 

тежест 

„Професионална компетентност на 

персонала“ (П1) 

100 50 % 

„Ценово предложение“ (П2) 100 50 % 

 

ВАЖНО!  

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в 

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

Не са спазени предварително обявените условия на поръчката, посочени в решението, 

обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в 

т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на 

поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на 

обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в решението, 

обявлението и/или документацията за обществената поръчка; 

Максимално възможна оценка 100 точки. 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П1: 

П1 = П 1.1. + П 1.2. + П 1.3. + П 1.4., където: 

Показател П1:  

П 1.1. Технически ръководител: 

Минимално изискване: висше образование с минимална образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита 
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в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или 

„архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност 

„строителен техник“ или еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ. 

 

Изисквания за реализиран специфичен професионален опит, възприети като надграждащи 

фактори, за които се присъждат допълнителен брой точки при съблюдаване на посочените 

по долу параметри в таблицата:  

За специфичен професионален 

опит на техническия ръководител 

на обекта, а именно - ръководител 

на строителен обект/строеж или 

еквивалентна позиция и за участие 

в качеството си на технически 

ръководител в брой обекти/ 

строежи, сходни с предмета на 

поръчката:  

До 5 години включително  

и поне 1 обект   

5 точки 

Над 5 години до 7 години включително  

и поне 2 обекта  

15 точки 

Над 7 години  

и поне 3 обекта 

25 точки 

 

П 1.2. Геодезист:  

Инженер със специалност „Геодезия” да притежава висше образование с минимална 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна 

степен, в случаите когато е придобита в чужбина, в направление на висше образование 

„Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е 

придобито в чужбина. 

Изисквания за реализиран специфичен професионален опит, възприети като надграждащи 

фактори, за които се присъждат допълнителен брой точки при съблюдаване на посочените 

по долу параметри в таблицата: 

За специфичен професионален 

опит на геодезист  или 

еквивалентна позиция и за участие 

в качеството си на геодезист в брой 

обекти/строежи сходни с предмета 

на поръчката:  

До 5 години включително  

и поне 1 обект   

5 точки 

Над 5 година до 7 години включително  

и поне 2 обекта  

15 точки 

Над 7 години  

и поне 3 обекта 

25 точки 

 

 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Елена и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България.  4 

 

П 1.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството: 

Да притежава валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно 

Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 

Изисквания за реализиран специфичен професионален опит, възприети като надграждащи 

фактори, за които се присъждат допълнителен брой точки при съблюдаване на посочените 

по долу параметри в таблицата : 

За специфичен професионален опит на „Експерт 

ЗБУТ“, а именно упражняване на функциите и 

отговорностите на експерт по здравословни и 

безопасни условия на труд по време на 

строителство и за участие в качеството си на 

експерт, осигуряващ здравословни и безопасни 

условия на труд в брой обекти/строежи сходни с 

предмета на поръчката: 

До 2 години включително  

и поне 1 обект   

5 точки 

До 3 години включително  

и над 1 обект  

15 точки 

До 5 години включително  

и над 2 обекта 

25 точки 

 

П.1.4. Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството: 

Да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно. 

Изисквания за реализиран специфичен професионален опит, възприети като надграждащи 

фактори, за които се присъждат допълнителен брой точки  при съблюдаване на посочените 

по долу параметри в таблицата : 

За специфичен професионален опит на 

Отговорника по контрола на качеството и за 

участие в качеството си на Отговорника по 

контрола на качеството в брой обекти/строежи 

сходни с предмета на поръчката: 

До 2 години включително  

и поне 1 обект   

5 точки 

До 3 години включително  

и над 1 обект  

15 точки 

До 5 години включително  

и над 2 обекта 

25 точки 
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Начин за определяне на оценката на предложения експерт, вкл. основания за предложение 

за отстраняване: 

1. В случай, че участникът предложи експерт, неотговарящ посочените минимални базови 

изисквания или липсва предложение за тази експертна позиция, то той ще бъде предложен 

за отстраняване. 

2. При установяване на съответствие единствено с поставените минимални базови 

изисквания към експерта, участникът получава 1 точка. 

3. При установяване на съответствие с базовите изисквания и наличие на реализиран 

специфичен професионален опит в предлагания експерт, възприет и посочен като 

надграждащ  фактор, се пристъпва към извършване на оценка при съблюдаване на 

посочените в таблицата параметри. 

Максималният брой точки (25) е въведен, тъй като се счита, че такъв експерт притежава 

оптимална професионална компетентност и опит (с оглед на избрания критерий за 

възлагане) да участва в изпълнението на предмета на договора, от гледна точка 

спецификата, характера, сложността и обема на настоящата поръчка. 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“: 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно 

следната формула: 

П2min 

П2N = ------------ х 100, 

П2i 

където: 

П2N е оценка на ценовото предложение на участника N; 

П2min е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на 

поръчката (в лева, без ДДС); 

П2i е предложената от участника N цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС). 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

КОN = (П1N х 0,50) + (П2N х 0,50)  

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а 

десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 
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За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока 

комплексна оценка.  

При условие, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага 

чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 

 

 


