
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

На основаниечл. 70, ал. 2, т.3 - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява 

въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи 

качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената 

поръчка. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

1. Показател СИП Срок за изпълнение на поръчката - до 20 т. 

2. Показател ОИП Организация на изпълнението на поръчката – до 20 т. 

3. Показател ЦИ Предлагана цена за изпълнение на договора – до 60 т.  

Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната формула: 

КО = СИП + ОИП + ЦИ  

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой 

точки, като максималният възможен брой точки е 100.  

1.ПОКАЗАТЕЛ СИП - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:  

СИП (точки) = 20 х (СИПmin /СИПi), където: 

- СИПmin е най-краткият предложен срок в календарни дни; 

- СИПi е предложения срок от съответния участник в календарни дни. 

Максималния предложен срок не следва да надвишава 150 календарни дни. 

Максималният брой точки по тази показател е 20. 

2. ПОКАЗАТЕЛ ОИП - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу 

таблица: 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

до 20 точки 

Отстраняват се участници, чиито оферти: 

- Не съдържат някой от задължителните елементи; 

- Предвиждат изпълнение на дейностите, по начин, създаващ опасност от 

нарушаване на безопасността на корабоплаването в района; 

- Не отговарят на съответните изисквания или съдържат някое от 

несъответствията, изрично посочени в документацията за участие; 

- Съдържат несъответствия между предложения срок за изпълнение и 



ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

представения линеен график за изпълнение; 

- Съдържат информация, която противоречи на изисквания на приложимо 

действащо законодателство и/или Техническите спецификации на 

Възложителя. 

Частично наличие на някой от критериите, посочени по-долу, когато 

описанието изисква кумулативно наличие на повече от едно обстоятелство, 

съгласно посоченото в булетите, се приема като липса на съответното 

обстоятелство по съответния булет. 

1 точка Предложените организация, подход и методи за изпълнение на 

дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя, 

съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата 

документация и представеният линеен график включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно 

КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за 

тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология, 

като по този начин гарантират качественото и срочно изпълнение на 

поръчката. 

 Да прилага системи за управление на качеството и на околната 

среда, както следва: 

- EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ 

доставка, монтаж и ремонт на СНО 

- EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ 

доставка, монтаж и ремонт на СНО 

 

10 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на 

дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя, 

съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата 

документация и представеният линеен график включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно 

КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за 

тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и 

е налице следното обстоятелство, обосноваващо надграждане на 

минималните изисквания на възложителя, от гледна точка на неговите 

нужди: 

 Да прилага системи за управление на качеството и на околната 

среда, както следва: 

- EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ 

доставка, монтаж и ремонт на СНО 

- EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ 

доставка, монтаж и ремонт на СНО 

 Предвидената организация на изпълнението на поръчката 

включва наличие на необходимите за доставка стоки на склад. 



ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА 

20 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на 

дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя, 

съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата 

документация и представеният линеен график включва всички 

необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно 

КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за 

тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология, 

като по този начин гарантират качественото и срочно изпълнение на 

поръчката, и са налице едновременно следните обстоятелства: 

 Да прилага системи за управление на качеството и на околната 

среда, както следва: 

- EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ 

доставка, монтаж и ремонт на СНО 

- EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ 

доставка, монтаж и ремонт на СНО 

 

 Предвидената организация на изпълнението на поръчката 

включва наличие на необходимите за доставка стоки на склад. 

 Предвидената организация на изпълнението на поръчката 

предвижда наличието на база, осигуряваща условия за докуване и 

ремонт на металните плаващи СНО (буйове) и неоходимия достъп 

до плавателния канал. В офертата са представени документи и 

безспорни доказателства за наличие на такава база, в т.ч. 

документи, доказващи правното основание за ползването на 

базата. 

 

3. ПОКАЗАТЕЛ ЦИ - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Оценките на участниците по показателя ЦИ се изчисляват по формулата:  

ЦИ (точки) = 60 х (ЦИmin / ЦИi), където: 

- ЦИmin е най-ниската предложена цена; 

- ЦИi е предлагана цена от съответния участник. 

Максималният брой точки по тази показател е 60. 

ВАЖНО: 

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до 

втория знак след десетичната запетая.  

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че 

и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 

тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, 

че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий 

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 



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

втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 

получи една оферта е 100. 

 


