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             ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

             КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС  

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, е-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56)  876  881 

 

РАЗДЕЛ № 2.2. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

за избор на изпълнител на обществена поръчка 

 възлагана чрез „открита процедура“ с предмет: 

 „Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на 

Морска гара - Бургас“, в частта и за: 

Обособена позиция № 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно 

оборудване в „Детски научен център” 

 

Обществената поръчка в частта и за Обособена позиция № 2: „Изработка, доставка и монтаж на 

обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център” се възлага въз основа на 

„икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа 

на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Настоящата методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за 

определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 

Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, 

комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. Възложителят прилага методиката по отношение на всички 

допуснати до оценка оферти, без да я променя. 

На оценка по настоящата методика подлежат предложения които са в съответствие с Техническите 

спецификации и да не бъдат преценени като „Недопустима оферта”.  

„Недопустима оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания 

за отстраняване. 

 

Комплексната оценка („КО“) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

Срок за изпълнение (СИ)    Тежест:  40   

Педложена цена  (ПЦ)    Тежест:  60   

 

КО = 0,4 х СИ   + 0,6 х ПЦ, където: 

 

„КО“ е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

„СИ“ е оценката по показателя „Срок за изпълнение”, с относителната тежест 0,4 в крайната оценка. 

„ПЦ“ е оценката по показателя „Предложена цена”, с относителната тежест 0,6 в крайната оценка. 
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Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 10 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

Начин за определяне на оценките по всеки показател: 

 

1. Определянето на оценката по показателя „Срок за изпълнение” (СИ) се изчислява по следната 

формула: 

2.  

СИn = СИnмин. / СИnучастник х10, където: 

СИnмин – предложения най-кратък срок за изпълнение на строително-монтажните дейности; 

ППnучастник – предложения от съответния участник срок. 

 

Срокът за изпълнение на обособена позиция № 2 е по предложение на участниците, но не по-малко 

от 60 (шейсет) календарни дни и не-повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от 

сключване на договора за доставка до приемане на доставката с приемо-предавателен протокол, 

подписан от възложителя и изпълнителя без забележки. 

 

2.  Определянето на оценката по показателя „Предложена цена” (ПЦ) се изчислява по следната 

формула: 

ПЦ= ПЦмин. / ПЦучастник х10, където: 

ПЦмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ПЦучастник – предложена цена от съответния участник. 

Участник предложил цена по-висока от прогнозната цена ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

II. Необичайно благоприятни оферти 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която трябва 

да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането. Получената 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 от участника може да бъде изискана уточняваща 

информация. 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. 

Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложените в нея цена е 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 социалното и трудовото право, приложими 

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

изброени в приложение № 10 от ЗОП.  

Възложителят няма да приеме оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е 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. 

III. Указания за прилагане на методиката и избор на изпълнител: 
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Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата с 

по-ниска предложена цена. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по горния ред. 

 


