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Приложение № 2 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 
1. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената в 

конкурсната документация количествена сметка - К1   
 

2. Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни) -  К2  
 
3. Гаранционен срок -  КЗ  
 
 
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА - КО на всяко предложение се извършва по посочените 
показатели и съответните им относителни тежести по формулата: КО = K1 + K2 + КЗ  
където: 
 
 К1 - оценка по показател „Предложена цена" - тежест 50%;  
 
К1 = (Ц мин / Ц уч) х 50  
 
Ц мин -най-ниска цена, предложена от участник, 
 Ц уч- предложена цена от оценявания участник. 
„50” – максималното относително тегло на показателя 
 
Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на 
всички дейности, включени в количествената сметка. Минимално предложената 
цена е тази с най-ниска стойност. 

 
 К2 - оценка по показател „Срок за изпълнение" - тежест 30%;  
 
К2 = (С мин / С уч) х 30  
 
С мин - минималният срок за изпълнение в календарни дни, предложен от участник 
С уч - срок за изпълнение в календарни дни предложен от оценявания участник 
„30” – максималното относително тегло на показателя 
 
Забележка: Минималният предложен срок за изпълнение на СМР да бъде не по-

кратък от 10 календарни дни. Максимален предложен срок следва да бъде не по-

дълъг от 30 календарни дни. Оферти с предложен по-кратък срок от минималния 

ще получат НУЛА точки за този показател от съображения за нереалистичност. 
  
КЗ - оценка по показател „Гаранционен срок" – тежест 20%;  
 
КЗ = (Г уч / Г макс) х 20  
 
Г уч - гаранционния срок в месеци, предложен от оценявания участник  
Г макс - максимална оценка на гаранционен срок в месеци, предложен от участник  
„20” – максималното относително тегло на показателя 
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Забележка: Предложения надхвърлящи два пъти минималния гаранционен срок в 
Техническото предложение (съгласно чл. 20 на Наредба 2 ) ще получат НУЛА 
точки за този показател по съображения за  нереалистичност. 
 

№ по ред 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

КОЕФИЦИЕНТ 

НА ТЕЖЕСТ 

1 

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, 

съгласно приложената в конкурсната документация 

количествена сметка. 

кт1 = 0,50 

2 Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни). кт2 = 0,30 

3 Гаранционен срок ( в календарни дни) кт3 = 0,20 
 

кт1,  кт2, кт3- коефициенти на тежест според таблицата 

 

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01. 

 

 За всяка  подадена  оферта се  изготвя  комплексна оценка,  която  става 

неразделна част от протокола на комисията. 

При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) 

длъжностните лица изчисляват точките с точност до втория знак след десетичната 

запетая.   
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