
 

1 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на 

основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ 

по обособени позиции, за Обособена позиция № 2 с предмет: „Извършване на текущи ремонти 

в сгради на АГКК, находящи се в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и 

София“ 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.  

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, се оценяват и класират при критерий за възлагане най-ниска цена, 

определена от два компонента. Максималният брой точки, които участник може да получи е 

100 точки и се формира по следния начин, а именно: 

„Ценово предложение“ – П се определя по формулата: 

П = П1 + П2, където: 

- П1 – сбора от цените в таблицата с видове строително-ремонтни работи от техническото 

задание, където ясно са разграничени видовете СРР за П1. 

- П2 - сбора от цените в таблицата с видове строително-ремонтни работи от техническото 

задание, където ясно са разграничени видовете СРР за П2. 

 

Оценката по показател П1 се определя по формулата: 

П1 = 70 x (П1мин /П1уч), където: 

П1мин – най – ниския сбор от цените на видовете СРР по П1 в таблицата, приложена в 

техническото задание, без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници; 

П1уч – сбора от цените в лв. без ДДС, предложени от съответния участник от таблицата, 

приложена в техническото задание за видове СРР по П1. 

 

Оценката по показател П2 се определя по формулата: 

П2 = 30 x (П2мин /П2уч), където: 

П2мин – най - ниския сбор от цените на видовете СРР по П2 в таблицата, приложена в 

техническото задание, без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници; 

П2уч – сбора от цените в лв. без ДДС, предложени от съответния участник от таблицата, 

приложена в техническото задание за видове СРР по П2. 

 

*Забележка: Формираният сбор от единични цени в Ценовото предложение на 

участника служи само при оценяването на офертите и не е крайна цена на договора. 
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При подготовката на ценовото предложение всеки участник следва да направи 

проверка за аритметични грешки в приложените стойности, тъй като за сключване на 

договор ще се приема предложената цена, изписана словом в образеца на ценовото 

предложение. Предложената цена трябва да е число по-голямо от 0 (нула), закръглено до 2 

(втори) знак след десетичната запетая. 

 

При прилагането на методиката за оценка на офертите ще се изчисляват с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Офертите заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на общите оценки. 

Когато оценките на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 


