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 Приложение № 10 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

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

„най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 
 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

№ Показател Макс. бр. точки 

Ц1. 
Предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки 

в асфалтобетонови настилки за 1 м² 15 

Ц2. 
Предложена цена без ДДС за преасфалтиране на 

асфалтобетонови настилки за 1 м² 45 

Ц3 
Предложена цена без ДДС за изграждане на тротоари с 

асфалтобетон за 1 м² 10 

Ц4 
Предложена цена без ДДС за ремонт на тротоарни настилки 

с нови бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см за 1 м² 20 

Ц5. 

Предложена цена без ДДС за ремонт на съществуващи и 

доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 50/35/18 см за 

1 м. 
10 

ОБЩО: 100 

 

Оценката за всеки един от показателите се определя по формулите:  

 

1.1.    
     

   
     , където 

 

Ц1min – най-ниска предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки за 1 м²; 

Ц1i – предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки за 1 м² от съответния участник 
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1.2.     
     

   
     , където 

 

Ц2min – най-ниска предложена цена без ДДС за преасфалтиране на асфалтобетонови настилки 

за 1 м²; 

Ц2i – предложена цена без ДДС за преасфалтиране на асфалтобетонови настилки за 1 м² от 

съответния участник 

 

1.3.         
     

   
     , където 

 

Ц3min – най-ниска предложена цена без ДДС за изграждане на тротоари с асфалтобетон за 1 

м²; 

Ц3i – предложена цена без ДДС за изграждане на тротоари с асфалтобетон за 1 м² от 

съответния участник 

 

1.4.         
     

   
     , където 

 

Ц4min – най-ниска предложена цена без ДДС за ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови 

тротоарни плочи 40/40/5 см за 1 м²; 

Ц4i – предложена цена без ДДС за ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови тротоарни 

плочи 40/40/5 см за 1 м² от съответния участник 

 

1.5.         
     

   
     , където 

 

Ц5min – най-ниска предложена цена без ДДС за ремонт на съществуващи и доставка и монтаж 

на нови бетонови бордюри 50/35/18 см за 1 м.; 

Ц5i – предложена цена без ДДС за ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови 

бетонови бордюри 50/35/18 см за 1 м. от съответния участник 

 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 

използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 

процедурата се отстранява участник, при който е налице несъответствие на ценовото 

предложение с образеца от документацията. При установяване на аритметично несъответствие 

между цените за отделните изброени дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС, за 

меродавни ще се приемат тези без включен ДДС.  
 

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, 

получават равен брой точки по съответния показател. 

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, съгласно съответната 

комплексна оценка. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

  

 

 

  


