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                                                                      Утвърдил: 

 
ПЛАМЕН ЦЪРНОРЕЧКИ 

Изпълнителен директор 
БУЛГАРТЕЛ АД 

 

 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 
съгласно Заповед № 24-00-03/06.01.2022г. 

по процедура за избор на изпълнител за: 

  

 
Поддръжка на ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ (ОКЛ), собственост на 

„Булгартел“ АД от АГРС Монтана - гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1 - 
Драматичен театър „Драгомир Асенов“ до гр. Видин, ул. „Панония“ 

№44  
 

Разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по 

предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка изчислена на 
базата на техническа, икономическа и допълнителна оценка от 

предложенията, като се търсят комплексно най-изгодните оферти. 

Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се 
извършва в следната последователност: 

1. Проверка за пълнота и съответствие на представените 
документи, съгласно настоящата документация. 

2. Разглеждане за пълнота и оценка на техническата част на 

предложенията. 
3. Разглеждане за пълнота на търговското предложение на 

кандидатите. При това се съблюдава за съответствие на 
предложението с условията на тръжната документация, както 
и за неговата пълнота и подробност. Предложенията 

неотговарящи на критериите се отстраняват след мотивирана 
обосновка на Комисията и не се включват в класацията на 
предложенията. 

До оценка по техническите критерии се допускат само предложенията 
които съответстват на изискванията и условията на техническото задание. 

Предложенията които не съответстват се отстраняват след мотивирана 
обосновка на техническите експерти от Комисията и не се оценяват. 
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➢ Техническа оценка: 
 

№ Критерии Тегловен 
коефициен

т 

1 Наличие през последните 5 (пет) години не по – 
малко от 2 (два) изпълнени или изпълняващи се 

в момента договора с предмет предмета на 
настоящата поръчка: 

 

1.1 При наличие на 2 договора 0.5 

1.2 При наличие на 3 договора 0.6 

1.3 При наличие на 4 и по-вече  договори 0.7 

2 Наличие на изисканото в приложение 6 

оборудване 

0.2 

2.1 Наличие на изисканото в приложение 6 

оборудване + кабелотърсач  

0.3 

 Максимален тегловен коефициент: 1.00 

 
➢ Икономическа (ценова) оценка: 

 

№ Критерии Тегловен 

коефициен
т 

1 Процентно завишение на единични цени за видове 

СМР прилагани при отстраняване на аварии, към 
приложената от Възложителя „Таблица  с видове 

СМР“ 

0.5 

2 Цена на СМР 0.5 

 Общо: 1.00 

Изчисляване на Ценовото оценка се осъществява по формулата: 

ЦO = П1*50% + П 2*50%  

Оценките на показателите са както следва :  

(a) П1 – Процентно завишение на единични цени; 

 (b) П2 – цена за СМР; 

Определянето на оценките по всеки показател се извършва както следва: 

• Показател 1 (П1) – процент 

Оценката П1 се изчислява на база предложената от участниците 

процентно завишение на единични цени по следната  формула :  

П1i = (Прmin / Прi), 
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където: 

П1i е оценка на цената на i-тата оферта; 

Прi e процентно завишение на единични цени; 

Цmin e най- нискотопроцентно завишение на единични цени предложен  

от участниците. 

• Показател 2 ( П2) – цена за СМР  

Оценката П2 се изчислява на база предложените от участниците 

единични  стойности на СМР, съгласно предоставена от Възложителя 

“Таблица  с видовете СМР“, като крайният резултат ще бъде изчислен чрез 

остойностяване на „Примерен обект“, в който ще участват всички позиции от 

„Таблица  с видовете СМР“. 

П2i = (Цmin / Цi), 

където: 

П2i е оценка на цената на i-тата оферта; 

Цi e стойността на СМР на участника след остойностяване на  

“Примерен обект“.  

Цmin e най- ниската предлагана  цена от участниците получена след 

остойностяване на  “Примерен обект“.  

 

Всички цени са в лева без ДДС. 

 

КО е комплексната оценка за поддръжка на ОКЛ. 

 
➢ Комплексна оценка =0.60 x Икономическа оценка + 0.40 x 

Техническа оценка 
 
 

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира предложението с най-

висока комплексна оценка. 

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на 

допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които 

имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите. 
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