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Александър Ненов 

Зам.-кмет „социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на 
културно-историческото наследство“, 
За  кмет на община Костинброд,  
съгласно Заповед № РД-05-210/10.06.2020 г. 

 

 

РАЗДЕЛ  

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

Обществена поръчка с предмет: 

 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 
които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за 
икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на 
комплексна оценка за определяне на „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА 
ОФЕРТА“, предлагаща „Oптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл.70, 
ал.2, т.3 от ЗОП. 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 
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!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на 
отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите 
изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата 
спецификация и на действащото законодателство, съществуващите технически 
изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно 
от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително 
обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, ал. 2, буква „а" от ЗОП. 

1. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна 
оферта, . 

Всяка оферта отговаряща на изискванията се оценява по настоящата 
методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА с която участва в крайното 
класиране. 

2. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на 
офертата.  
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 
относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула 

КО = ТПх50% + ФПх 50%; КО - Максимална оценка – 100 точки. 

3. Показатели за оценяване са два типа : 
a. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) - Срок за снегопочистване и 

обработване срещу заледяване на цялата площ от съответната обособена 
позиция в минути - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен 
коефициент - 50% 

b. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) предложена от участника 
единични цени за съответните дейности по обособени позиции- максимално 
възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 50% 

Офертите се оценяват по следните показатели, при относителна 
тежест при формиране на всеки от тях, както следва: 
 
№ Показател Относителн

а тежест на 
показателит
е, (чл. 70, 
ал. 6 от ЗОП
/брой точки/ 

ТП Технически показатели  
50% 

ТП  Срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване 
на цялата площ от съответната обособена позиция в 
минути 

 
100 

ФП Финансови показатели – относителна тежест в КО  
50% 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1  

ФП 1  Единична цена за (снегопочиствене) почистване от сняг на 
улични/пътни платна и площади – лв/дка 

 
45 т. 
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ФП 2  Единична цена за Механизирано обработване на уличните платна 
срещу заледяване чрез разпръскване на пясъчно-солни смеси – 
лв/дка 

 
20 т. 

ФП 3  Единична цена за Механизирано обработване на уличните/пътни 
платна срещу заледяване чрез разпръскване на промишлена сол 
/NaCl/ – лв/дка 

 
20 т. 

ФП 4  Единична цена за Механизирано разчистване на снегонавявавания.- 
извършва се при наличие на снегонавявания в определени участъци 
с багери или друга техника - лв/час 

15 

 

15 т. 

  Общо: 100 т. 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2  

ФП 1  Единична цена за (снегопочиствене) почистване от сняг на 
улични/пътни платна и площади – лв/дка 

 
45 т. 

ФП 2  Единична цена за Механизирано обработване на уличните платна 
срещу заледяване чрез разпръскване на пясъчно-солни смеси – 
лв/дка 

 
20 т. 

ФП 3  Единична цена за Механизирано обработване на уличните/пътни 
платна чрез разпръскване на пясък – лв/дка 

 
20 т. 

ФП 4  Единична цена за Механизирано разчистване на снегонавявавания.- 
извършва се при наличие на снегонавявания в определени участъци 
с багери или друга техника - лв/час 

15 

 

15 т. 

 Общо: 100 г. 

 

3. Последователност и методика на оценка 
а. ЕТАП ЕДНО - ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата – оценява се 
техническият показател (ТП), който отчита срокът за снегопочистване и 
обработване срещу заледяване на цялата площ на територията от съответната 
обособена позиция. 

ТП = (ТПmin / ТПi) х 100;  

Където ТПi е предложеният срок следва да е в цифраво изражение, в 
мярка: минути, цяло число, по-голямо от „10“ минути и по-малко от 
„360“ минути и се предлага в Образец на Техническото предложение към 
офертата за съответната  обособена позиция. 

Където ТПmin  е минималният предложен срок в минути за съответната 
обособена позиция. 

Ь. ЕТАП ДВЕ - ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) – оценяват се 
предложените от участника единични цени за съответните дейности по 
обособени позиции и оценката се формира по следните показатели и 
формули: ФП = (ФП1 + ФП2+ ФПЗ+ ФП4) 
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ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Показатели за оценки Начин на изчисляване на оценката 

ФП 1- Единична цена за 
механизирано снегопочистване  – 
за 1 дка 

ФП1 = ФП1min / ФП1i x 45, където: 
ФП1min - най-ниска единична цена без 

начислен ДДС за механизирано снегопочистване 
за 1 дка., за обособена позиция №1 

ФП1i - единична цена без начислен ДДС 
за механизирано снегопочистване за 1 дка, 
съдържаща се в офертата на оценявания 
Участник за обособена позиция №1 

45 – максимален брой точки. 
ФП2 - Единична цена за 

механизирано обработване на 
пътните платна срещу заледяване 
чрез разпръскване на пясъчно-
солни смеси – за 1 дка  

ФП2 = ФП2min / ФП2i x 20, където: 
ФП2min - най-ниска единична цена за 

механизирано обработване на пътните платна с 
пясъчно-солни смеси за 1 дка., за обособена 
позиция №1 

ФП2i – единична цена без начислен ДДС 
за механизирано обработване на пътните платна 
с пясъчно - солни смеси за 1 дка, съдържаща се 
офертата на оценявания Участник, за обособена 
позиция №1 

20 – максимален брой точки. 
ФП3 - Единична цена за 

механизирано обработване на 
пътните платна срещу заледяване 
чрез разпръскване на промишлена 
сол /NaCl/ - за 1 дка 

ФП3 = ФП3min / ФП3i x 20, където: 
ФП3min - най-ниска измежду всички 

оферти единична цена без начислен ДДС за 
механизирано обработване на пътните платна 
срещу заледяване чрез разпръскване на 
промишлена сол /NaCl/ за 1 дка., за обособена 
позиция №1 

ФП3i - единична цена без начислен ДДС 
за механизирано обработване на пътните платна 
срещу заледяване чрез разпръскване на 
промишлена сол /NaCl/ за 1 дка, съдържаща се в 
офертата на оценявания Участник, за обособена 
позиция №1 

20 - максимален брой точки 
ФП4 - Единична цена за 

механизирано разчистване на 
снегонавявавания- за 1 час 

ФП4 = ФП4min / ФП4i x 15, където: 
ФП4min - най-ниската измежду всички 

оферти единична цена без начислен ДДС за 
механизирано  разчистване на снегонавявания за 
1 час, за обособена позиция №1 

ФП4i –единична цена без начислен ДДС 
за механизирано разчистване на снегонавявания 
за 1 час, съдържаща се в офертата на оценявания 
Участник, за обособена позиция №1 

15 – максимален брой точки. 
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ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Показатели за оценки Начин на изчисляване на оценката 

ФП 1- Единична цена за 
механизирано снегопочистване– за 
1 дка 

ФП1 = ФП1min / ФП1i x 45, където: 
ФП1min - най-ниска единична цена без 

начислен ДДС за механизирано снегопочистване 
за 1 дка., за обособена позиция № 2 

ФП1i - единична цена без начислен ДДС 
за механизирано снегопочистване за 1 дка, 
съдържаща се в офертата на оценявания 
Участник за обособена позиция № 2 

45 – максимален брой точки. 
ФП2 - Единична цена за 

механизирано обработване на 
пътните платна срещу заледяване 
чрез разпръскване на пясъчно-
солни смеси – за 1 дка  

ФП2 = ФП2min / ФП2i x 20, където: 
ФП2min - най-ниска единична цена без 

начислен ДДС  за механизирано обработване на 
пътните платна срещу заледяване чрез 
разпръскване на пясъчно-солни смеси за 1 дка., 
за обособена позиция № 2 

ФП2i – едичнична цена без начислен 
ДДС за механизирано обработване на пътните 
платна срещу заледяване чрез разпръскване на 
пясъчно-солни смеси за 1 дка, съдържаща се 
офертата на оценявания Участник, за обособена 
позиция № 2 

20 – максимален брой точки. 
ФП3 - Единична цена за 

механизирано обработване на 
пътните платна срещу заледяване 
чрез опесъчаване - за 1 дка 

ФП3 = ФП3min / ФП3i x 20, където: 
ФП3min - най-ниска измежду всички 

оферти единична цена без начислен ДДС за 
механизирано обработване на пътните платна 
срещу заледяване чрез опесъчаване за 1 дка., за 
обособена позиция №2 

  ФП3i - единична цена без начислен 
ДДС механизирано обработване на пътните 
платна срещу заледяване чрез опесъчаване за 1 
дка, съдържаща се в офертата на оценявания 
Участник, за обособена позиция №2 

20 - максимален брой точки 
ФП4 - Единична цена за 

разчистване на снегонавявания- за 
1 час 

ФП4 = ФП4min / ФП4i x 15, където: 
ФП4min - най-ниската измежду всички 

оферти единична цена без начислен ДДС за  
разчистване на снегонавявания за 1 час, за 
обособена позиция №2 

ФП4i –единична цена без начислен ДДС 
за разчистване на снегонавявания за 1 час, 
съдържаща се в офертата на оценявания 
Участник, за обособена позиция №2 

15 – максимален брой точки. 
 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати 
до оценка оферти, за съответната обособена позиция, без да я променя. 
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Комисията класира участниците отделно за всяка обособена позиция в 
низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите по определената 
методика за оценка.  

На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока 
комплексна оценка.  

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
определяне на изпълнител се прилагат правилата на чл. 58 от ППЗОП. 
 


