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                                             Приложение № 13 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ,  

И  

MЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

 
Настоящата Методика съдържа точни указания за извършването на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на 
допуснатите до оценяване Оферти, включително относителната тежест на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта 
по критерия „оптимално съотношение качество/цена“.  

Офертите на Участниците, които не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и на нормативните изисквания, не подлежат на 
оценка и ще бъдат отстранявани от участие в Процедурата. 

Икономически най-изгодна е Офертата, получила най-висока Комплексна оценка (СА). 
  
1. Показатели за оценка   

Комплексната оценка (CA) на Офертите се определя на база следните показатели: 

Показател 

(наименование и обозначение) 
Максимален брой точки 

1. „Технически параметри относно качеството на изпълнение“  - TS 30 

2. „Ценово предложение“ - CS 70 

 
2. Оценка по отделните показатели 

2.1. Показател „Технически параметри относно качеството на изпълнение“ (TS) 
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2.1.1. Оценката ETS по показател TS представлява оценка на предложения от Участник начин на изпълнение на дейностите в обхвата на 
Обществената поръчка, съобразно нейната специфика, изискванията на Възложителя и на относимата нормативна уредба. 

2.1.2. Максималният брой точки по показател TS е 30.  
2.1.3. Оценката по показател TS се определя въз основа на подпоказателите, посочени в Таблица 1. 

            Таблица 1 

№ Подпоказател 
 

Символ Описание Брой 
точки 

Ниво на качество  

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Организация на 
производствения процес 

TS1 Оценява се нивото на качество на 
предложеното от Участника изпълнение на 
дейностите във връзка с производството на 
тръбите и полагането на външно и вътрешно 
покритие съобразно изискванията на 
Възложителя по отношение на: 
- Производствен план; 
- Технология на производството – 
методология, техническо оборудване; 
- Персонал, ангажиран в 
производството – структура, разпределение 
на задачите и отговорностите, 
компетентности; 
- Взаимодействие между отделните 
звена, ангажирани в процеса на 

15 Предложението съдържа всички 5 на брой 
преимущества, посочени в т. 1, колона 
„Преимущества“  на Таблица 2. 

12 Предложението съдържа 4 от преимуществата, 
посочени в т. 1, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

9 Предложението съдържа 3 от преимуществата, 
посочени в т. 1, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

6 Предложението съдържа 2 от преимуществата, 
посочени в т. 1, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

3 Предложението съдържа 1 от преимуществата, 
посочени в т. 1, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 
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производство, както и между изпълнителя и 
възложителя или трети лица (изпълнителя по 
договора за проектиране, доставка, 
строителство и въвеждане в експлоатация на 
Газопровода – ЕРС; персонала на 
независимия инспектор); 
- Основни мерки за минимизиране на 
времевия риск при изпълнение на поръчката 
и за овладяване на негативните последици от 
евентуална забава за изпълнението на 
договора за EPC; 
- Друго по преценка на Участника. 
 

0 Предложението преповтаря изискванията на 
Техническата спецификация и формално отговаря 
на изискванията на Възложителя, като включва 
описание на дейностите, посочени в колона № 3. 

2. Технологии за 
осигуряване на 
качеството на 
произвежданите тръби и 
покритие 

TS2 Оценява се нивото на качество на 
предложеното от Участника изпълнение на 
дейностите във връзка с осигуряване на 
качеството на тръбите и покритието (външно 
и вътрешно) съобразно изискванията на 
Възложителя по отношение на: 
- Методи за контрол на качеството;  
- План за качество и План за инспекция и 
тестване (ITP); 
- Организация и последователност на 
изпълнение на всички процедури по контрол 
на качеството; 
- Качество на изготвяните  
техническите документи; 
- Взаимодействие между отделните звена, 
ангажирани в процеса на производство и 
осигуряване на качеството; 
- Друго по преценка на Участника. 
 
 

10 Предложението съдържа всички 5 на брой 
преимущества, посочени в т. 2, колона 
„Преимущества“  на Таблица 2. 

8 Предложението съдържа 4 от преимуществата, 
посочени в т. 2, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

6 Предложението съдържа 3 от преимуществата, 
посочени в т. 2, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

4 Предложението съдържа 2 от преимуществата, 
посочени в т. 2, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

2 Предложението съдържа 1 от преимуществата, 
посочени в т. 2, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

0 Предложението преповтаря изискванията на 
Техническата спецификация и формално отговаря 
на изискванията на Възложителя, като включва 
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описание на дейностите, посочени в колона № 3. 

3.  Концепция за 
извършване на доставки 
и логистика 

TS3 Оценява се нивото на качество на 
предложеното от Участника изпълнение на 
дейностите във връзка с осъществяването на 
доставките съобразно изискванията на 
Възложителя по отношение на: 
- Логистични планове за транспортиране и 
съхранение; 
- Складове за временно съхранение, 
транспортни средства и съоръжения; 
- Транспортиране на тръбите до крайната 
точка; 
- Структура и организация на персонала, 
ангажиран с логистиката и изпълнението на 
стратегията за доставка; 
- Друго по преценка на Участника. 
 

5 Предложението съдържа всички 3 от 
преимуществата, посочени в т. 3, колона 
„Преимущества“  на Таблица 2. 

3 Предложението съдържа 2 от преимуществата, 
посочени в т. 3, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

1 Предложението съдържа 1 от преимуществата, 
посочени в т. 3, колона „Преимущества“  на 
Таблица 2. 

0 Предложението преповтаря изискванията на 
Техническата спецификация и формално отговаря 
на изискванията на Възложителя, като включва 
описание на дейностите, посочени в колона № 3.  

 

 

2.1.4. За целите на определяне на нивото на качество на предложеното изпълнение по подпоказателите TS1, TS2 и TS3 в Таблица 2 са посочени 
техническите преимущества, които могат да съдържат предложенията на Участниците и които са свързани с измерители на качеството, организацията на 
работа и начина на изпълнение.  

Конкретният брой точки се определя на базата на експертна оценка на Комисията по всеки от елементите на Предложението за изпълнение.  
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         Таблица 2 

№ Подпоказател 
 

Преимущества 

1. 2. 3. 

1. Организация на 
производствения процес (TS1) 

1) В Предложението са представени подходът за изпълнение на дейностите, конкретните задачи и 
стъпки в тяхната последователност, съгласуваност и взаимна обвързаност. Представената 
взаимовръзка на сроковете за производство и сроковете за доставка е съобразена с 
производствените и логистичните практики. Обосновано е как  предложеният подход за 
изпълнение ще доведе до качественото и в срок изпълнение на поръчката. 

2) Предложението съдържа описание на техническите средства - вид оборудване, софтуер и други, 
които Участникът планира да използва, както и обосновка на влиянието на техническите средства 
върху качеството на изпълнение.  

3) Налице е описание на разпределението на задачите и отговорностите на ангажираните в 
производството лица, придружено с аргументация за ефективността и приложимостта му за 
повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

4) Предвидени са адекватни дейности по управление/мениджмънт на дейностите и са обосновани 
предложения за гарантиране на качеството, спазване на сроковете, докладване на рискове и 
проблеми, изпълнение на коригиращи дейности, които са част Системата за управление на 
качеството, специфицирана/адаптирана за конкретната обществена поръчка.  

5) Предложени са мерки/дейности за комуникация между всички участници в Проекта - 
Изпълнителя, Възложителя и трети лица (изпълнителя по договор за ЕРС; персонала на 
независимия инспектор), като е направен аргументиран анализ как предложеното спомага за по-
добрата координация и за изпълнението на Проекта. 
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2. Технологии за осигуряване на 
качеството на произвежданите 
тръби и покритие (TS2) 

1) В Предложението са представени подходът за изпълнение на дейностите, конкретните задачи и 
стъпки в тяхната последователност, съгласуваност и взаимна обвързаност. Обосновано е как 
предложеният подход за контрол на качеството ще доведе до повишаване на качеството на 
изпълнение.   

2) Налице е описание на разпределението на задачите и отговорностите на персонала, ангажиран с 
тестването и инспектирането, придружено с аргументация за ефективността и приложимостта му 
за повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 

3) Предложението съдържа описание на техническите средства, които Участникът планира да 
използва, както и обосновка на влиянието на техническите средства върху качеството на 
изпълнение. 

4) Предложението съдържа обосновка на способността на участника да създава висококачествени 
технически документи с необходимото ниво на детайлност, които да се използват за наблюдение 
на отделните дейности и по този начин да се осигури контролиран производствен процес. 

5) Предвидени са адекватни дейности по управление/мениджмънт на дейностите и предложения за 
гарантиране на качеството, спазване на сроковете, докладване на рискове и проблеми, 
изпълнение на коригиращи дейности, които са част Системата за управление на качеството, 
специфицирана/адаптирана за конкретната обществена поръчка. 

3. Концепция за извършване на 
доставки и логистика (ТS3) 

1) В Предложението са представени подходът за изпълнение на дейностите, конкретните задачи и 
стъпки в тяхната последователност, съгласуваност и взаимна обвързаност, които са съобразени с 
особеностите на Техническата спецификация и на техническите решения за изпълнение. 
Обосновано е как предложеният подход за изпълнение ще доведе до качественото и в срок 
изпълнение на поръчката.   

2) Предложението съдържа описание на складовете и транспортните средства и съоръжения, които 
Участникът планира да използва, както и на разпределението на задачите и отговорностите на 
персонала, придружено с аргументация за ефективността и приложимостта им за повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката. 
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3) Предвидени са адекватни дейности по управление/мениджмънт на доставките и предложения за 
гарантиране на спазване на сроковете и на изискванията за транспортиране и съхранение, 
докладване на рискове и проблеми, изпълнение на коригиращи дейности като част от Системата 
за управление на качеството, специфицирана/адаптирана за конкретната обществена поръчка. 

  
За целите на настоящата Методика използваните определения има следния смисъл: 

„обосновано/аргументирано“ означава подкрепено с факти обяснение на приложимостта на предложените подходи/дейности/мерки за 
повишаване на качеството на изпълнение; 

„ефективност“ означава постигане чрез определен подход/метод/действие на целения резултат съгласно изискванията на Възложителя или 
произтичащи от нормативни актове, на конкретните параметри на поръчката, заложени в Техническата спецификация и на приложимите 
стандарти и добри практики;  

„адекватно” означава съответстващо на всички условия, поставени от Възложителя или произтичащи от нормативни актове, на конкретните 
параметри на поръчката, заложени в Техническата спецификация, и на приложимите стандарти и добри практики. 

 
2.1.5. Оценката ETS на съответния Участник по показател „Технически параметри относно качеството на изпълнение“ (TS)  се изчислява по Формула 

1.  
Формула 1 

ETS n = ETS1 n + ETS2 n  + ETS3 n, където: 

 ETS1 n  е броят точки по подпоказател TS1, присъден на Офертата на n-тия  Участник; 

 ETS2 n е броят точки по подпоказател TS2, присъден на Офертата на n-тия  Участник; 

 ETS3 n е броят точки по подпоказател TS3, присъден на Офертата на n-тия  Участник. 
 

2.2. Показател „Ценово предложение“ (CS) 

2.2.1. Максималният брой точки по показател CS е 70 точки и се присъжда на Офертата на Участника, предложил най-ниска цена за изпълнение.  

2.2.2. Точките на Офертите на останалите Участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена и се изчисляват по Формула 2.  
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Формула 2 

    CS min 

ЕCS n = ------------- х 70, където 

     CS n  

• CS n  е предложената обща цена за изпълнение съгласно Ценовото предложение на n-тия Участник; 

• CS min е най-ниската обща цена за изпълнение, предложена от някой от Участниците; 

• 70 e максималният брой точки по показателя. 

 
3. Комплексна оценка 

3.1. Комплексната оценка (CA) на всяка Oферта се изчислява по Формула 3. 
Формула 3 

CAn = ETSn + ECSn, където: 

 CAn е крайната комплексна оценка на Oфертата на n-тия Участник; 

 ETS n e оценката на Oфертата на n-тия Участник по показател TS; 

 ЕCS n e оценката на Oфертата на n-тия Участник по показател CS. 
 

3.2. Максималният брой точки,  които може да получи Oфертата на Участник, е 100 точки. 
 


