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Община Борово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управителният орган.“ 
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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

1. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-
изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение 
качество/цена, определен съобразно следните показатели: 

 
Показател Максимален 

брой точки 
Относителна 

тежест 

Техническа оценка на офертата (ТО) 50 50% 

Финансова оценка на офертата (ФО) 50 50% 

 
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/ 

2. В  съответствие  с  чл.  70,  ал.  4,  т.  2  във  връзка  с  чл.  70  ал.  2,  т.  3  от  ЗОП, 
показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на 
качеството на офертата въз основа на организация за изпълнение на поръчката, 
включваща технология, последователност и взаимообвързаност на дейностите по 
изпълнение на поръчката, организация на механизация, транспортни средства и 
оборудване за изпълнение и организация персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката. 

3. Оценката на всяка отделна оферта се извършва по следния начин: 
 

КО=ТО+Ц 
Където: 
КО – комплексната оценка на офертата 
ТО – оценка на техническото предложение 
Ц – предложена цена 
 

ТО – оценява се „Организация за изпълнение на поръчката, включваща технология, 
последователност и взаимообвързаност на дейностите по изпълнение на поръчката, 
организация на механизация, транспортни средства и оборудване за изпълнение и 
организация персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, 
детайлно описан по-долу. 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.  
 
 
 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел 
подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“, ДОБФП № 18/07/2/0/00326 от 03.07.2018 г., който се 
осъществява по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Борово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управителният орган.“ 

 
2 

 

4. Чрез показателят ТО „Организация за изпълнение на поръчката, включваща 
технология, последователност и взаимообвързаност на дейностите по изпълнение 
на поръчката, организация на механизация, транспортни средства и оборудване за 
изпълнение и организация персонала, на който е възложено изпълнението на 
поръчката” се оценява предложената организация на изпълнение на 
строителството, необходимото обезпечаване с механизация, транспортни средства 
и оборудване, създадената система за организацията и ефективното управление на 
човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 
обществената поръчка. Оценката обхваща: предложената организация на 
изпълнение на строителството, включваща технологичните ограничения в 
изпълнението на процесите и специфичните условия за изпълнение през 
съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена, 
връзката между необходимото обезпечаване с механизация, транспортни средства 
и оборудване и описаните дейности, организацията на персонала; разпределението 
на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните 
икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на 
подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни 
процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху качеството на 
изпълнение на дейностите. 

5. Максималната стойност на ТО е 50 точки. Конкретният брой точки по показател ТО 
се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията 
по следната методика: 

Показател ТО Максимален 
брой точки 

„Организация за изпълнение на поръчката, включваща технология, 
последователност и взаимообвързаност на дейностите по изпълнение на поръчката, 
организация на механизация, транспортни средства и оборудване за изпълнение и 

организация персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” 

30 

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: 30 
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-           участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и 
последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 

-                   участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 

-                  участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и 
трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на  СМР. 
-      участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, 
които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
  
Важно! Ако предложената от участника организация за изпълнение на поръчката не 
осигурява изпълнението на посочените по-горе минимални изисквания, и/или не 
съответства на изискванията на техническата спецификация и/или не съответства на 
други изисквания на Възложителя, заложени в документацията на обществената поръчка, 
участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: 

33 

-         участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и 
последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 

-  участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 
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 - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и 
трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на  СМР. 
-      участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, 
които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, при която е налично едно 
от следните обстоятелства: 

1.     Описани са видовете дейности и видовете СМР, последователността на тяхното 
изпълнение, представена е продължителността и взаимосвързаността на отделните дейности 
с описание на конкретните действия при изпълнението на всеки отделен етап от 
строителството. Описани са технологичните ограничения в изпълнението на процесите и 
специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните 
влияния и особеностите на терена. 

2.     Представена е конкретна информация за необходимото обезпечаване с механизация, 
транспортни средства и оборудване, като е демонстрирана връзката между предвидените 
дейности и идентифицираните за изпълнението им ресурси. 

* „Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, 
механизация, транспортни средства и оборудване и др., не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, 
свързани с обясняване на взаимовръзката им с отделните етапи на строителство, 
други дейности, организацията на персонала и др. подобни, имащи отношение към 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над минималните 
изисквания; 
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3. За изпълнението на всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, е показано 
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

4. За всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, на ниво отделна задача (за 
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен работник/ци/служител/и и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани  начало  и край 
и измерими резултати), е дефиниран необходимия  човешки ресурс – звена /бригади или 
еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен работник/служител, 
пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и 
задълженията на отговорния за изпълнението им работник/ци/служител/и, задълженията на 
отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на строителните 
работници, за съответната задача; 

5. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на 
обществената поръчка, включваща ръководител строителен обект, технически ръководител, 
експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници;описан е контрола 
върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ 
се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен работник/служител и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

6. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на 
ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 
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„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника 
начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на 
предложените дейности при изпълнението на поръчката. 
Предложената  от  участника  организация  за изпълнението на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: 

37 

 - участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и 
последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 
-  участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 

- участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и 
трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на  СМР. 
- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които 
начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
Участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, при която са налични две 
от следните обстоятелства: 

1. Описани са видовете дейности и видовете СМР, последователността на тяхното 
изпълнение, представена е продължителността и взаимосвързаността на отделните дейности 
с описание на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен етап от 
строителството. Описани са технологичните ограничения в изпълнението на процесите и 
специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните 
влияния и особеностите на терена. 

2. Представена е конкретна информация за необходимото обезпечаване с механизация, 
транспортни средства и оборудване, като е демонстрирана връзката между предвидените 
дейности и идентифицираните за изпълнението им ресурси. 
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* „Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, 
механизация, транспортни средства и оборудване и др., не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на взаимовръзката им с отделните етапи на строителство, други дейности, 
организацията на персонала и др. подобни, имащи отношение към повишаване качеството 
на изпълнение на поръчката и надграждане над минималните изисквания; 

3. За изпълнението на всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, е показано 
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

4. За всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, на ниво отделна задача (за 
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен работник/ци/служител/и и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани  начало  и край 
и измерими резултати), е дефиниран необходимия  човешки ресурс – звена /бригади или 
еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен работник/служител, 
пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и 
задълженията на отговорния за изпълнението им работник/ци/служител/и, задълженията на 
отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на строителните 
работници, за съответната задача; 

5. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на 
обществената поръчка, включваща ръководител строителен обект, технически ръководител, 
експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници; описан е контрола 
върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ 
се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен работник/служител и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 
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6. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на 
ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника 
начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на 
предложените дейности при изпълнението на поръчката.  
Предложената от участника организация на изпълнение на поръчката, на който е възложено 
изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
Възложителя, а именно: 

40 

 -    участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и 
последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 
-  участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 

- участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и 
трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на  СМР. 
- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които 
начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
Участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, при която са налични три 
от следните обстоятелства: 
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1. Описани са видовете дейности и видовете СМР, последователността на тяхното 
изпълнение, представена е продължителността и взаимосвързаността на отделните дейности 
с описание на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен етап от 
строителството. Описани са технологичните ограничения в изпълнението на процесите и 
специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните 
влияния и особеностите на терена. 

2. Представена е конкретна информация за необходимото обезпечаване с механизация, 
транспортни средства и оборудване, като е демонстрирана връзката между предвидените 
дейности и идентифицираните за изпълнението им ресурси. 

* „Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, 
механизация, транспортни средства и оборудване и др., не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на взаимовръзката им с отделните етапи на строителство, други дейности, 
организацията на персонала и др. подобни, имащи отношение към повишаване качеството 
на изпълнение на поръчката и надграждане над минималните изисквания; 

3. За изпълнението на всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, е показано 
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

4. За всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, на ниво отделна задача (за 
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен работник/ци/служител/и и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани  начало  и край 
и измерими резултати), е дефиниран необходимия  човешки ресурс – звена /бригади или 
еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен работник/служител, 
пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и 
задълженията на отговорния за изпълнението им работник/ци/служител/и, задълженията на 
отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на строителните 
работници, за съответната задача; 
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5. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на 
обществената поръчка, включваща ръководител строителен обект, технически ръководител, 
експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници;описан е контрола 
върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ 
се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен работник/служител и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

6. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на 
ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

*„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника 
начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на 
предложените дейности при изпълнението на поръчката. 
Предложената от участника организация на изпълнение на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: 

43 

 - участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и 
последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 
-  участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 

- участникът е предложил организация на ключовте експерти /ръководен състав/ и трудовия 
ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 
координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на  СМР. 
- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя,  които 
начини  осигуряват ефективност  и  надеждност  накомуникацията. 
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Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
Участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, при която са налични 
четири от следните обстоятелства: 

1. Описани са видовете дейности и видовете СМР, последователността на тяхното 
изпълнение, представена е продължителността и взаимосвързаността на отделните дейности 
с описание на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен етап от 
строителството. Описани са технологичните ограничения в изпълнението на процесите и 
специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните 
влияния и особеностите на терена. 

2. Представена е конкретна информация за необходимото обезпечаване с механизация, 
транспортни средства и оборудване, като е демонстрирана връзката между предвидените 
дейности и идентифицираните за изпълнението им ресурси. 

* „Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, 
механизация, транспортни средства и оборудване и др., не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на взаимовръзката им с отделните етапи на строителство, други дейности, 
организацията на персонала и др. подобни, имащи отношение към повишаване качеството 
на изпълнение на поръчката и надграждане над минималните изисквания; 

3. За изпълнението на всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, е показано 
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 
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4. За всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, на ниво отделна задача (за 
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен работник/ци/служител/и и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани  начало  и край 
и измерими резултати), е дефиниран необходимия  човешки ресурс – звена /бригади или 
еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен работник/служител, 
пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и 
задълженията на отговорния за изпълнението им работник/ци/служител/и, задълженията на 
отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на строителните 
работници, за съответната задача; 

5. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на 
обществената поръчка, включваща ръководител строителен обект, технически ръководител, 
експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници;описан е контрола 
върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ 
се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен работник/служител и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

6. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на 
ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника 
начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на 
предложените дейности при изпълнението на поръчката. 
Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: 

46 - участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както 
и последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 
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- участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 

- участникът е предложил организация на ключовте експерти /ръководен състав/ и 
трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на  СМР. 

- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя,  които 
начини  осигуряват ефективност  и  надеждност  накомуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
Участникът е предложил концепция за изпълнение на поръчката, при която са налични пет 
от следните обстоятелства: 

1. Описани са видовете дейности и видовете СМР, последователността на тяхното 
изпълнение, представена е продължителността и взаимосвързаността на отделните дейности 
с описание на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен етап от 
строителството. Описани са технологичните ограничения в изпълнението на процесите и 
специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните 
влияния и особеностите на терена. 

2. Представена е конкретна информация за необходимото обезпечаване с механизация, 
транспортни средства и оборудване, като е демонстрирана връзката между предвидените 
дейности и идентифицираните за изпълнението им ресурси. 

* „Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, 
механизация, транспортни средства и оборудване и др., не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на взаимовръзката им с отделните етапи на строителство, други дейности, 
организацията на персонала и др. подобни, имащи отношение към повишаване качеството 
на изпълнение на поръчката и надграждане над минималните изисквания;; 
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3. За изпълнението на всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, е показано 
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

4. За всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, на ниво отделна задача (за 
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен работник/ци/служител/и и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани  начало  и край 
и измерими резултати), е дефиниран необходимия  човешки ресурс – звена /бригади или 
еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен работник/служител, 
пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и 
задълженията на отговорния за изпълнението им работник/ци/служител/и, задълженията на 
отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на строителните 
работници, за съответната задача; 

5. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на 
обществената поръчка, включваща ръководител строителен обект, технически ръководител, 
експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници;описан е контрола 
върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ 
се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен работник/служител и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 

6. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на 
ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника 
начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на 
предложените дейности при изпълнението на поръчката.  
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Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението 
на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а 
именно: 

50 

 -    участникът е описал дейностите по изпълнение на строителството, включително 
предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и 
последователността и взаимообвързаността на строителните дейности; 
-  участникът е описал организацията на дейностите, свързани с използването на 
механизация, транспортни средства и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителството; 

- участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и 
трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите 
между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на  СМР. 
- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които 
начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. 

Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно 
разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на строителството и 
законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и  Изпълнителя. 

Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на 
отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. 
Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични шест 
от следните обстоятелства: 

1. Описани са видовете дейности и видовете СМР, последователността на тяхното 
изпълнение, представена е продължителността и взаимосвързаността на отделните дейности 
с описание на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен етап от 
строителството. Описани са технологичните ограничения в изпълнението на процесите и 
специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните 
влияния и особеностите на терена. 

2. Представена е конкретна информация за необходимото обезпечаване с механизация, 
транспортни средства и оборудване, като е демонстрирана връзката между предвидените 
дейности и идентифицираните за изпълнението им ресурси. 
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* „Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, 
механизация, транспортни средства и оборудване и др., не се ограничава единствено до 
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 
обясняване на взаимовръзката им с отделните етапи на строителство, други дейности, 
организацията на персонала и др. подобни, имащи отношение към повишаване качеството 
на изпълнение на поръчката и надграждане над минималните изисквания;; 

3. За изпълнението на всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, е показано 
разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която 
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 
проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

4. За всеки от клоновете (улица), част от водопроводната мрежа, на ниво отделна задача (за 
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените 
работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен работник/ци/служител/и и 
чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани  начало  и край 
и измерими резултати), е дефиниран необходимия  човешки ресурс – звена /бригади или 
еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен работник/служител, 
пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и 
задълженията на отговорния за изпълнението им работник/ци/служител/и, задълженията на 
отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на строителните 
работници, за съответната задача; 

5. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на 
обществената поръчка, включваща ръководител строителен обект, технически ръководител, 
експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници;описан е контрола 
върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ 
се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен работник/служител и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на 
резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 
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6. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат 
предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на 
ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното 
включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

*„Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника 
начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на 
предложените дейности при изпълнението на поръчката. 

 
II-II. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно 
следната формула: 
 
                  ЦПmin 
Ц = –––––––––––– х 50,  
                   ЦПN 
където: 
 
Ц е финансовата оценка на предложението на участника N; 
 
ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева,  без ДДС); 
ЦПN  е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 
 
 
II-III. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 
 
 
КО = ТОх50% + Цх50% 
 
Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а 
десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 
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