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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 
в открита процедура с предмет: 

„Избор на Екип за управление на проект „Доизграждане и 

реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена 

територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“ 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодна оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния 

критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, 

т. 3 от ЗОП.  

Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на цената, както и на 

показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за 

комплексна оценка на офертите и начина за определяне на оценката по всеки показател.  

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 предварително определените показатели, както следва: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално възможен  

брой точки 

Относителна 

тежест в КО 

1. Техническа оценка на офертата (ТО) 
100 70% 

2. Финансова оценка на офертата (ФО) 
100 30% 

 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

КО = ТО х 70%  +  ФО х 30% 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира 

участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата. 

Заличено на основание   
чл. 36а от ЗОП и чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 
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Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

А. Техническа оценка на офертата - ТО 

До оценка по показателя „Техническа оценка на офертата“ (ТО) се допускат само 

оферти, които съответстват на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.  

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на 

показателя в комплексната оценка е 70%.  

Предложението на участника следва да съдържа всички условия, описани в дадения 

ред от таблицата за оценка на показателя, за да му бъдат присъдени съответния брой точки, 

посочени в този ред. 

Оценка от 20 точки се присъжда, когато офертата отговаря на изискванията към 

съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, изготвенa е в съответствие с 

изискванията на Възложителя /техническата спецификация/, но не може да се установи 

наличието на допълнителни обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на 

изпълнение, посочени в таблицата по-долу. 

Оценка от 40 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 20 

точки и в нея се установи наличието на допълнителното обстоятелство под номер 1 в 

таблицата по-долу, което обосновава по-високо качество на изпълнение. 

Оценка от 60 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 40 

точки и в нея се установи наличие на допълнителното обстоятелство под номер 2 в 

таблицата по-долу, което обосновава по-високо качество на изпълнение. 

Оценка от 80 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 60 

точки и в нея се установи наличие на допълнителното обстоятелство под номер 3 в 

таблицата по-долу, което обосновава по-високо качество на изпълнение. 

Оценка от 100 точки се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 80 

точки и в нея се установи допълнителното обстоятелство под номер 4 в таблицата по-

долу, което обосновава по-високо качество на изпълнение. 

 

Показател „Техническа оценка на офертата“ - ТО Максимален 

брой точки 

Програма за качествено изпълнение на поръчката 100 

Участникът е предложил програма за качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, в която са анализирани общите задължения на Екипа за 

управление на проекта, произтичащи от Условията за изпълнение на 

одобрените проекти по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно 

Техническата спецификация. Разгледани са задълженията и 

отговорностите на отделните експерти от Екипа за управление на проекта, 
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като поредност от задачи, гарантиращи качествено изпълнение на 

предвидените дейности по проектното предложение. 

Участникът е предложил програма за качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, в която са анализирани общите задължения на Екипа за 

управление на проекта, произтичащи от Условията за изпълнение на 

одобрените проекти по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно 

Техническата спецификация. Разгледани са задълженията и 

отговорностите на отделните експерти от Екипа за управление на проекта, 

като поредност от задачи, гарантиращи качествено изпълнение на 

предвидените дейности по проектното предложение. 

Допълнително обстоятелство №1: Участникът е посочил система от 

подготвителни действия и действия по същинска реализация на 

задължения от Техическата спецификация, свързани с дейности по: 

извършване на предварителен финансов контрол; изготвяне на искания за 

плащане на ниво проект; верификация на фактури/документи с 

доказателствена стойност; мониторинг и извършване на проверки „на 

място“; съхранение и архвиране на документацията по проекта. 
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Участникът е предложил програма за качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, в която са анализирани общите задължения на Екипа за 

управление на проекта, произтичащи от Условията за изпълнение на 

одобрените проекти по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно 

Техническата спецификация. Разгледани са задълженията и 

отговорностите на отделните експерти от Екипа за управление на проекта, 

като поредност от задачи, гарантиращи качествено изпълнение на 

предвидените дейности по проектното предложение. Посочена е система 

от подготвителни действия и действия по същинска реализация на 

задължения от Техическата спецификация, свързани с дейности по: 

извършване на предварителен финансов контрол; изготвяне на искания за 

плащане на ниво проект; верификация на фактури/документи с 

доказателствена стойност; мониторинг и извършване на проверки „на 

място“; съхранение и архвиране на документацията по проекта. 

Допълнително обстоятелство №2: Дейностите по извършване на 

предварителен финансов контрол; изготвяне на искания за плащане на 

ниво проект; верификация на фактури/документи с доказателствена 

стойност; мониторинг и извършване на проверки „на място“; съхранение 

и архвиране на документацията по проекта са обвързани с приложимите 

нормативни изисквания, наръчници, насоки за кандидатстване и указания. 
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Участникът е предложил програма за качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, в която са анализирани общите задължения на Екипа за 

управление на проекта, произтичащи от Условията за изпълнение на 

одобрените проекти по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно 

Техническата спецификация. Разгледани са задълженията и 

отговорностите на отделните експерти от Екипа за управление на проекта, 

като поредност от задачи, гарантиращи качествено изпълнение на 

предвидените дейности по проектното предложение. Посочена е система 

от подготвителни действия и действия по същинска реализация на 

задължения от Техическата спецификация, свързани с дейности по: 

извършване на предварителен финансов контрол; изготвяне на искания за 

плащане на ниво проект; верификация на фактури/документи с 

доказателствена стойност; мониторинг и извършване на проверки „на 

място“; съхранение и архвиране на документацията по проекта. 

Дейностите по извършване на предварителен финансов контрол; 

изготвяне на искания за плащане на ниво проект; верификация на 

фактури/документи с доказателствена стойност; мониторинг и 

извършване на проверки „на място“; съхранение и архвиране на 

документацията по проекта са обвързани с приложимите нормативни 

изисквания, наръчници, насоки за кандидатстване и указания. 

Допълнително обстоятелство №3: Участникът е представил начини на 

комуникация между Екипа за управление на проекта и другите участници 

при изпълнението на проекта – Управляващ орган на Околна среда 2014-

2020г., Бенефициент,  Изпълнители по проекта и заинтересовани страни 

(съгласно приложимото законодателство и териториално 

административното разположение).   
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Участникът е предложил програма за качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, в която са анализирани общите задължения на Екипа за 

управление на проекта, произтичащи от Условията за изпълнение на 

одобрените проекти по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно 

Техническата спецификация. Разгледани са задълженията и 

отговорностите на отделните експерти от Екипа за управление на проекта, 

като поредност от задачи, гарантиращи качествено изпълнение на 

предвидените дейности по проектното предложение. Посочена е система 

от подготвителни действия и действия по същинска реализация на 

задължения от Техическата спецификация, свързани с дейности по: 

извършване на предварителен финансов контрол; изготвяне на искания за 

плащане на ниво проект; верификация на фактури/документи с 

доказателствена стойност; мониторинг и извършване на проверки „на 
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място“; съхранение и архвиране на документацията по проекта. 

Дейностите по извършване на предварителен финансов контрол; 

изготвяне на искания за плащане на ниво проект; верификация на 

фактури/документи с доказателствена стойност; мониторинг и 

извършване на проверки „на място“; съхранение и архвиране на 

документацията по проекта са обвързани с приложимите нормативни 

изисквания, наръчници, насоки за кандидатстване и указания. 

Представени са начини на комуникация между Екипа за управление на 

проекта и другите участници при изпълнението на проекта – Управляващ 

орган на Околна среда 2014-2020г., Бенефициент, Изпълнители по 

проекта и заинтересовани страни (съгласно приложимото законодателство 

и териториално административното разположение). 

Допълнително обстоятелство №4: Участникът е предложил процедури 

за осъществяване на самоконтрол върху качеството на изпълнение на 

задълженията и отговорностите, вменени на членовете на Екипа за 

управление на проекта съгласно техническата спецификация.    

         

„Качествено изпълнение на поръчката“  за целите на настоящата методика, означава  – 

изпълнение, което ще доведе до постигане на целените резултати от Възложителя за 

конкретната поръчка, съобразено е и е в съответствие с Насоките за кандидатстване на УО 

на ОПОС, Ръководството за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, други относими инструкции и 

указания на УО на ОПОС, приложимата нормативна уредба с оглед характера на дейностите, 

включени в проекта и Техническата спецификация. 

 

Б. Финансова оценка – ФО 

До оценка по показателя „Финансова оценка“ (ФО) се допускат само оферти, които 

съответстват на техническата спецификация и изисванията на възложителя. Максимален 

брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната 

оценка е 30%. Максималн брой точки по този показател получава офертата с предложена 

най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

ниската предложена цена по следната формула: 

ФО = (ФО
min 

/ ФО
i
) х 100, 

където: 

ФО
min

 е най-ниската предложена цена; 

ФО
i
 е цената, предложена от i-тия участник. 

 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство. 


