
 
 

РАЗДЕЛ VІI.  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА 

 

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

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане:  

оптимално съотношение качество / цена. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да 

получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

Показател (наименование) Максимално 

възможен брой 

точки 

Относителна 

тежест в КО  

в % 

1. Срок за изпълнение (СИ) 100 40 

1.1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект (СП) 20  

1.2. Срок за изпълнение на СМР (ССМР) 80  

2. Обща цена за изпълнение на поръчката (ЦИ) 100 60 

2.1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект (ЦП.) 20  

2.2. Цена за изпълнение на СМР (ЦСМР) 80  

 

Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя съгласно следната формула: 

КО = СИ х 40 % + ЦИ х 60 % 

Срокът за изпълнение се изчислява по следната формула: 

СИ = СП. + ССМР, с максимален брой точки 100, като оценката по подпоказателите 

СП. и ССМР се получават както следва: 

Срок за изготвяне на инвестиционен проект (СП.) – максимален брой 20 точки 

получава участник предложил най-кратък срок за изготвяне на инвестиционния проект: 

 

СП = СП.min/ СП.n х 20, където 

 

СП.n – срок за изготвяне на инвестиционен проект в календарни дни /цяло/ число, 

предложен от n-тия участник 

СП.min – най-краткия предложен срок за изготвяне на инвестиционен проект в 

календарни дни /цяло число/ 

Срокът за изготвяне на инвестиционен проект следва да бъде не по-кратък от 25 

календарни дни и не повече от 35 календарни дни. Участник предожил по-кратък или по- 

дълъг срок за проектиране ще бъде отстранен  от участие в процедурата. 

Срок за изпълнение на СМР (ССМР.) – с максимален брой 80 точки получава 

участник предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР 

 

ССМР = ССМР. min/ ССМР. n х 80, където 



„Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

ногофамилни жилищни сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да 

се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

2020 г.“ 

СМР n – срок за изпълнение на СМР в календарни дни /цяло/ число, предложен от n-

тия участник 

ССМР. min – най-краткия предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни 

/цяло число/ 

Срокът за изпълнение на СМР следва да бъде не по-кратък от 75 календарни дни и не 

по – дълъг от 155. Участник предложил по-кратък или по дълъг срок за изпълнение на СМР 

ще бъде отстранен  от участие в процедурата. 

 

Обща цена за изпълнение на поръчката (ЦИ) – с максималния брой точки 100 , като 

оценката се получава по следната формула: 

 

ЦИ = ЦП. + ЦСМР, като оценката по подпоказателите ЦП. и ЦСМР се получава както 

следва: 

 

Цена за изготвяне на инвестиционен проект (ЦИ.) – максимален брой 20 точки 

получава участник предложил най-ниска цена за изготвяне на инвестиционния  проект  

 

ЦП = ЦП.min/ ЦП.n х 20, където 

ЦП. min - най-ниската предложена за цена за изготвяне на инвестиционен проект 

ЦП. n - цена за изготвяне на инвестиционен проект, предложена от n-тия участник  

Участник предложил цена за изпълнение  по-висока от прогнозната стойност ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

 

Цена за изпълнение на СМР (ЦСМР.) – максимален брой 80 точки получава участник 

предложил най-ниска цена за изпълнение на СМР 

 

ЦСМР = ЦСМР.min/ ЦСМР.n х 80, където: 

ЦСМР. min - най-ниската предложена обща цена за изпълнение на СМР 

ЦСМР. n - цена за изпълнение на СМР, предложена от n-тия участник  

Участник предложил цена за изпълнение  по-висока от прогнозната стойност ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

 

Забележка: Всяко получено съотношение като числова стойност по показателите ще 

бъде закръглено до втори знак след десетичната запетая. 

На първо място ще бъде класиран участника, чиято офертата е получила най-голяма 

стойност на комплексната оценка КО. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ 

ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 100 т. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, на първо място 

се класира участникът с по-висока оценка по показателя „Цена за изпълнение“, ако и тази 

оценка е равна, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 


