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Приложение № 9 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 
 

І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

№ по ред 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 
ТЕЖЕСТ 

1 

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, 

съгласно приложената в конкурсната документация 

количествена сметка. 

кт1 = 0,40 

2 Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни). кт2 = 0,40 

3 Гаранционен срок кт3 = 0,20 
 

ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и 

съответните им относителни тежести по формулата: 

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и 

съответните им относителни тежести по формулата: 

 

            К = 0,4 х К1 + 0,4 х К2 + 0,2 х К3  

 

където: от К1 и К2 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.: 

 К1 – оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно 

приложената количествено-стойностна сметка; 

 К2 – оценка на предложения срок за изпълнение на СМР; 

 К3 – оценка на предложения гаранционен срок. 

 

Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01. 

 

 

 Оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно 

приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка  

 

Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: 

 

К1 =   минимална предложена цена за изпълнение на СМР от участниците в конкурса  х 100т.  

                       предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния участник  

 

Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички 

дейности, включени в количествената сметка. Минимално предложената цена е тази с 

най-ниска стойност. 

 

 

 Оценка на предложения срок за изпълнение на СМР (в календарни дни) 
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Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: 

 

К2 =   минимален предложен срок за изпълнение на СМР от участниците в конкурса  х 100т.  

                 предложен срок за изпълнение на СМР от конкретния участник  

 

 Оценка на предложения гаранционен срок (в календарни дни) 

 

Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва: 

 

К3  = предложения гаранционен срок от конкретния участник х 100т.  

   максималния предложен гаранционен срок от участниците в конкурса   

 
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

 

Забележка:  За всяка  подадена  оферта се  изготвя  комплексна оценка,  която  става 

неразделна част от протокола на комисията. 

 

 

 
 
 


