
          НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

           ST. ST. CYRIL AND METHODIUS NATIONAL LIBRARY  

   

Приложение № 1 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

  

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от 

комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка. 

Показатели, относителната им тежест и принцип на методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите: 

 • Критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена”; 

 • Общата (комплексна) оценка на всяка оферта се изчислява като сбор от 

присъдените точки по отделните показатели по следната формула: 

К комплексно = К1 + К2 + К3 + К4, където: 

К1 - Финансов показател (до 40 т.) 

К2 - Срок за изпълнение (до 10 т.) 

К3 - Технически показатели и организация на персонала (до 40 т.) 

К4 - Норми при непредвидени СМР (до 10 т.) 

Максимален общ брой точки (К комплексно), които участникът може да получи от 

заложените показатели е 100 т. 

I. К1 - финансов показател = К1.1 + К1.2. 

I.1. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за проектиране” К1.1 - до 5 т.  

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 5 точки, а оценките на останалите 

участници се определят по формулата: 

най-ниската цена 

K1.1 = ----------------------------   Х 5 

съответната цена 

I.2. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за изпълнение на СМР”  К1.2 

- до 35 т.  

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 35 точки, а оценките на останалите 

участници се определят по формулата: 

най-ниската цена 

K1.2 = ----------------------------   Х 35 

съответната цена 

II. К2 - показател за срок на изпълнение = К2.1 + К2.2. 

II.1.  Оценка по показател „срок за проектиране” К2.1 - до 3 т. 

Най - краткият срок за проектиране получава най-висока оценка – 3 точки. 
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Оценките на останалите участници се определят по формулата: 

  K2.1 =  

Оценява се предложеният от участника срок за проектиране в календарни дни. Срокът, 

предложен от участника, не може да бъде по-кратък от 20 календарни дни и по-дълъг от 

35 календарни дни. Предложението по този показател може да бъде само в цели дни, т.е. 

цяло число.  

Ще бъдат отстранени участници, чийто предложения съдържат срок в различна мерна 

единица от цели дни, т.е. от цяло число, и/или който срок е по-кратък от 20 дни или по-

дълъг от 35 дни. 

 

II.2. Оценка по показател „срок за изпълнение на СМР” К2.2 - до 7 т. 
Най - краткият срок за изпълнение на СМР получава най-висока оценка – 7 точки. 

 

Оценките на останалите участници се определят по формулата: 

  K2.2 =  

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни. 

Срокът, предложен от участника, не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни и по-

дълъг от 180 календарни дни. Предложението по този показател може да бъде само в цели 

дни, т.е. цяло число.  

Ще бъдат отстранени участници, чийто предложения съдържат срок в различна мерна 

единица от цели дни, т.е. от цяло число, и/или който срок е по-кратък от 90 дни или по-

дълъг от 180 дни. 

IІІ. Оценка по Показателя „Технически показатели и организация на 

персонала“ К3 - до 40 т. 

Участникът получава точки по долуописания начин за описанието, включено в 

техническото му предложение: 

Показателят „Технически показатели и организация на персонала” (К3) 

представлява оценка на качеството на техническото предложение на участника: 

предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението 

на задачите и отговорностите на отделните лица, ангажирани с изпълнение на дейностите 

– предмет на обществената поръчка съгласно планираните дейности и начин на 

координация с възложителя; мерките за осигуряване на качеството. 

В техническото си предложение участникът следва да предложи организация за 

изпълнение на поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на 

3


изпълнениезасроксъответен

изпълнениезасроккратъкнай

7


изпълнениезасроксъответен

изпълнениезасроккратъкнай
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поръчката и заложените цели и резултати. Техническото предложение на участника 

трябва да гарантира изпълнението на СМР при работеща Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“, без да бъде нарушаван нормалният ритъм на работа в 

културния институт.  
 

Офертата на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се 

организира работата на служителите/лицата, ангажирани с изпълнението на дейностите – 

предмет на поръчката, как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 

методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и трети лица – 

производители, доставчици на строителни материали, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. 

Участникът следва да представи начина и срока за изпълнение дейностите – предмет на 

поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на служителите/лицата, 

ангажирани с изпълнението на поръчката. Следва да е представена организация и срокове 

за изпълнение на всяка от дейностите, поддейностите и задачите на 

служителите/ангажираните от участника лица. 
 

До оценяване и класиране ще бъдат допускани само технически предложения, в 

които се съдържа минимум следното описание: 

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 

ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейности – предмет на поръчката; 

посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложените услуги; 

2. Участникът е представил описание на начина и сроковете за изпълнение на строително-

монтажните работи, като са представени сроковете за действие и организацията по 

изпълнение на всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката. 
 

N.B.! Участник, чието техническо предложение не осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на възложителя, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

Офертите на участници, чиито технически предложения осигуряват изпълнение на 

минималните изисквания на възложителя, се оценяват както следва: 
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Показател „Технически показатели и организация на 

персонала“ (К3) 

Максимален 

брой точки – 40 

5 точки получава техническо предложение, в което предложената от 

участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, а 

именно: 

1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един 

от служителите и ръководния персонал, ангажирани с изпълнението 

на дейностите – предмет на поръчката; посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване 

на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложените услуги; 

2. Участникът е представил описание на начина и сроковете за 

изпълнение на строително-монтажните работи, като са представени 

сроковете за действие и организацията по изпълнение на всяка от 

дейностите, включени в предмета на поръчката. 

5 точки 

10 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда с едно от следните: 

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен служител/лице 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й служители 

и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

10 точки 
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им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

20 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда с две от следните: 

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен служител/лице 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й служители 

и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

20 точки 

30 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда с три от следните:  

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен служител/лице 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

30 точки 
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и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й служители 

и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

40 точки получава техническо предложение, в което предложената 

от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя и ги 

надгражда със следните:  

1. За всяка от дейностите – предмет на поръчката е показано 

разпределението по човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на 

ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен служител/лице 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност – предмет на поръчката, са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, 

документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни 

и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й служители 

и ръководен персонал; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на всяко от ангажираните за изпълнението на поръчката 

лица, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията 

на възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността 

им при изпълнението на поръчката и тяхното включване ще доведе 

до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

40 точки 

IV. Оценката по Показателя „Норми при непредвидени СМР” (К4) – до 10 т., се 

определя, като се изчисли сборът на стойностите на нормите при непредвидени в 

Техническите спецификации видове строително-монтажни работи по следната 

формула:  

 

К4 = К4.1 + К4.2 + К4.3 + К4.4 + К4.5, където: 
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К4.1 е часовата ставка при непредвидени СМР;  

К4.2 е нормата на допълнителните разходи за труд при непредвидени СМР;  

К4.3 е нормата на допълнителните разходи за транспорт и механизация при непредвидени 

СМР;   

К4.4 е нормата на доставно-складовите разходи за материали при непредвидени СМР;  

К4.5 е нормата на печалба при непредвидени СМР. 

 

К4.1. Стойността на К4.1 се определя като се изчисли съотношението между най-ниската 

часова ставка, предложена от участник, и часовата ставка, предложена от участника, чиято 

оферта се оценява, по следната формула: 

 

               К4.1мин  

К4.1 = -------------- Х 2, където: 

     К4.1уч 

 

К4.1мин е най-ниската часова ставка в лв./ч.ч., предложена от участник; 

К4.1уч е часовата ставка в лв./ч.ч., предложена от участника, чиято оферта се оценява; 

2 е максималната стойност на К4.1 в точки. 

 

К4.2. Стойността на К4.2. се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската 

норма на допълнителни разходи за труд, предложена от участник, и нормата на 

допълнителни разходи за труд, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула: 

 

             К4.2мин  

К4.2 = ------------- Х 2, където: 

   К4.2уч 

 

К4.2мин е най-ниската норма на допълнителни разходи за труд в %, предложена от 

участник; 

К4.2уч е нормата на допълнителни разходи за труд в %, предложена от участника, чиято 

оферта се оценява; 

2 е максималната стойност на К4.2 в точки. 

 

К4.3. Стойността на К4.3 се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската 

норма на допълнителни разходи за транспорт и механизация, предложена от участник, и 

нормата на допълнителни разходи за транспорт и механизация, предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по следната формула: 

 

               К4.3мин  

К4.3 = -------------- Х 2, където: 

     К4.3уч 

 

К4.3мин е най-ниската норма на допълнителни разходи за транспорт и механизация в %, 

предложена от участник; 
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К4.3уч е нормата на допълнителни разходи за транспорт и механизация в %, предложена 

от участника, чиято оферта се оценява; 

2 е максималната стойност на К4.3 в точки.                           

 

К4.4. Стойността на К4.4. се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската 

норма на доставно-складови разходи за материали, предложена от участник, и нормата на 

доставно-складовите разходи за материали, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула: 

 

               К4.4мин  

К4.4 = ------------- Х 2, където: 

      К4.4уч 

 

К4.4мин е най-ниската норма на доставно-складови разходи за материали в %, 

предложена от участник; 

К4.4уч е нормата на доставно-складови разходи за материали в %, предложена от 

участника, чиято оферта се оценява; 

2 е максималната стойност на К4.4 в точки. 

 

К4.5. Стойността на К4.5 се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската 

норма на печалба, предложена от участник, и нормата на печалба, предложена от 

участника, чиято оферта се оценява, по следната формула: 

 

           К4.5мин  

К4.5  = -------------- Х 2, където: 

      К4.5уч 

 

К4.5мин е най-ниската норма на печалба в %, предложена от участник; 

К4.5уч е нормата на печалба в %, предложена от участника, чиято оферта се оценява; 

2 е максималната стойност на К4.5 в точки. 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 

на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането.   

Обосновката на участник може да се отнася до:   

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод;   

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството;  
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3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;   

5. възможността участникът да получи държавна помощ.   

Представената от участник обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът.  

При необходимост комисията може да изиска уточняваща информация от участника. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 

разходи.   

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения 

в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на 

околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения 

и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са 

изброени в приложение № 10 към ЗОП.   

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да 

докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на 

чл. 107 от ДФЕС.  

Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от 

възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се 

класира офертата с най-висока Комплексна оценка.  

 

При класирането на офертите комисията за провеждане на процедурата ще спазва 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

 

 

 


