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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 

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

кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в 

землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други 

населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, 

Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции.   

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“ – ЦП се определя по формулата: 

 

ЦП = 70% x ЦП1 + 30% x ЦП2, където: 
 

- ЦП1 – предложената цена от участника за създаване на 1 (един) хектар кадастрална карта и 

кадастрални регистри на урбанизираните територии. Цената включва всички дейности от 

раздел III на Техническата спецификация с изключение на стойността за изработването на 

проекти за изменение на КККР;  

 

- ЦП2 - предложената цена от участника на 1 (един) брой засегнат имот в изработения проект 

за изменение.  

 

Максимално допустимата цена, която може да се оферира по ЦП2 е 33,33 лв., без ДДС, на 

засегнат имот, в приет проект за изменение на КККР, при не повече от 80 (осемдесет) броя 

засегнати имоти за всяко землище. В случай, че участник подаде ценово предложение над тази 

стойност, то той ще бъде отстранен от участие в класирането.  

 

Оценката по показател ЦП1 се определя по формулата: 

 

ЦП1 = 100 x (ЦП1мин /ЦП1уч), където: 

 

ЦП1мин – най - ниската предложена цена за създаване на 1 (един) хектар кадастрална карта и 

кадастрални регистри на урбанизираните територии, без ДДС съгласно Ценовите предложения на 

всички участници; 

ЦП1уч – ценово предложение в лв. без ДДС, предложено от съответния участник за създаване 

на 1 (един) хектар кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии. 

 

Оценката по показател ЦП2 се определя по формулата: 

 

ЦП2 = 100 x (ЦП2мин /ЦП2уч), където: 

 

ЦП2мин – най - ниската предложена цена за изработването на 1 (един) брой засегнат имот в 

изработения проект за изменение, без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници; 



 

2 

 

ЦП2уч – ценово предложение в лв. без ДДС, предложено от съответния участник за 

изработването цена на 1 (един) брой засегнат имот в изработения проект за изменение. 

 

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. 

 

 

 

 

 


