
Приложение №2 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната 

оферта.  

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

основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
 

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

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва: 

 

А. Показател /Пц/ – „Предлагана цена“ с максимално възможен брой точки – 50 т. 

 

Б. Показател /Си/ - „Срок за изпълнение“ с максимално възможен брой точки – 50 т. 

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+Си 

 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник е 100 т. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

 

А. Предлагана цена /Пц/ 

 

           Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена. Точките на 

останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула:  

 

Показател Пц = Пцmin / Пцi х 50, където: 

Пцmin  е минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти 

Пцi  е общата цена, предложена от i-тия участник 

Показател /Пц/ – „Предлагана цена“ се изчислява до втория знак след десетичната 

запетая.   
 

Б. Срок за изпълнение на техническата рекултивация /Си/ 

           

 Показател „Срок за изпълнение“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по този показател получава офертата с предлаган най-кратък срок за изпълнение на 

техническата рекултивация. Точките на останалите участници се определят в съотношение 

към най-краткия срок за изпълнение, по следната формула:  
 

Показател Си = Сиmin / Сиi х 50, където: 

Сиmin  е минималния предложен срок за изпълнение на техническата рекултивация сред 

всички допуснати до оценка оферти 

Сиi  е срок за изпълнение на техническата рекултивация, предложен от i-тия участник 

Показател /Си/ – „Срок за изпълнение“ се изчислява до втория знак след десетичната 

запетая.   


