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Econ Lit – H570

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Гл. ас. д-р Тодор Райчев

Въведение

Обекти на обществени поръчки за строителството за граждански цели, могат
да бъдат: строеж или проектиране и изпълнение на строеж, проектиране и изпълне-
ние на строителни и монтажни работи (СМР), дейности по изпълнение на строеж в
съответствие с изискванията на възложителя1. Тези обекти се отличават с опреде-
лена множественост, резултат от многообразието, както при строителството на
нови, така и при разширението и системното поддържане, реконструкция, модерни-
зация, възстановяване или рехабилитация във времето на наличните обекти на пуб-
личната недвижима собственост (държавни и общински обществени сгради, вкл.
общински центрове за настаняване от семеен тип, улични мрежи, пешеходни зони,
обществени пространства в централните градски части, спортни съоръжения, град-
ски паркове, заводи и съоръжения за твърди битови отпадъци, водопроводни и ка-
нализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води и много други)2.
Това предполага организирането на нарочни търгове и конкурси за възлагане на
обществени поръчки, характеризиращи се с твърде широк обхват на строително-
монтажните и ремонтно-строителните дейности, съоръжения и строителни обекти
и разработването на разнообразни методики за оценка на офертите на участниците,
в които определяща е не само цената, а комплекс от фактори.

Във връзка с това, целта която си поставяме в тази статия е да се разгле-
да разработването и използването на показатели за оценка на предложенията
при провеждане на открити процедури за възлагане на обществени поръчки за
строителство3 по критерия „икономически най-изгодна оферта“4, с оглед нама-
ляване влиянието на субективния фактор.

Така формулираната цел предполага изпълнението на следните основни
задачи:

1. Да се разкрие начинът на разработването и използването на показатели за
количествена оценка на ценови и неценови фактори с количествени характерис-
тики в открити процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство.

1 Вж. чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., …
посл. изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.

2 Вж. по-подробно чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Закона за държавната собственост. ДВ, бр. 44 от
21.05.1996 г., … посл. изм. ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. и чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската
собственост. ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., … посл. изм. ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.

3 Обект на разглеждане са само тези за граждански, а не и за военни цели и/или специално строителство.
4 Вж. чл. 37, ал. 1 от вече цитирания ЗОП.
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2. Да се разгледа разработването на основните показатели използвани в
практиката за количествена оценка на неценови фактори отличаващи се с каче-
ствени характеристики, с оглед на правилното им изготвяне и намаляване вли-
янието на субективния фактор при възлагането на обществени поръчки за стро-
ителство.

1. Особености при разработването и използването на показатели
за количествена оценка на ценови и неценови фактори

с количествени характеристики

Основно звено в структурата на отделните методики за оценка на предло-
женията, наред с алгоритъма за изпълнение, формулите и евентуалните схеми,
представляват и фиксираните от възложителя показатели за оценка на водещи-
те неценови и ценови фактори, заложени съответно в техническото предложе-
ние и ценовата оферта.

Ролята на показателите, включващи се в комплексната методика за оцен-
ка на офертите по критерия „икономически най-изгодна оферта“ се изразява в
това, да разкриват възможност за обективно количествено измерване на от-
делните, предварително одобрени от възложителя ключови елементи (фактори
за оценка), съставляващи отправените предложения.

При разработването на показателите, следва да се имат предвид няколко
особено важни за възложителя на обществената поръчка положения. Те се из-
разяват в търсенето на отправените оферти от страна на кандидатите на обо-
сновани, колкото се може по-ниски ценообразуващи показатели (часова став-
ка5, процент на допълнителните разходи върху труда, процент на допълнителни-
те разходи върху механизацията, процент на доставно-складовите разходи, про-
цент на печалба), по-ниска цена, по-малък срок за изпълнение и по-голям гаран-
ционен срок за извършените от потенциалния изпълнител строително-
монтажни работи, по-малък размер на изискуеми от възложителя парични
средства преди крайното (окончателното) разплащане – аванс, междинно пла-
щане.

Така например, при организирането и провеждането на обществени поръчки
на основата на търгове и конкурси за благоустрояване на обекти или на от-
делни елементи на недвижимата собственост, например, пешеходни
зони, като основни показатели за оценка на тръжните или конкурсните предло-
жения могат да се използват следните:

- П1 – единични анализни цени на основните СМР, участващи с относи-
телна тежест 35% и максимален брой точки – 35;

- П2 – ценообразуващи показатели, участващи с относителна тежест 35%
и максимален брой точки – 35;

5 Следва да се има предвид, че съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП тръжната документация следва
да съдържа декларация, чрез която кандидатите уверяват, че в офертата им са спазени изисква-
нията за закрила на заетостта, включително за минимална цена на труда и условията на труд
при изпълнението на съответните СМР.
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- П3 – гаранционен срок, участващ с относителна тежест 30% и макси-
мален брой точки – 30.

По принцип, залагането в тръжните книжа на всеки от показателите и раз-
пределянето на относителната тежест сред тях (сумата им следва да е равна
на 100%) се извършва в зависимост от водещите интереси на възложителя на
обществената поръчка, за и към момента на нейното обявяване. Така точно
предложените показатели като вид и степен на важност помежду им се извеж-
дат на преден план в конкурентната надпревара между участниците.

Комплексната оценка, с максимално възможен сбор от 100 точки6, се фор-
мира чрез сумата на получените частни оценки за всеки един от трите показа-
теля, както следва:

Комплексна оценка = П1 + П2 + П3 (1)

Определянето на оценката по първия показател П1 – единичните цени, на
примерно 25 на брой CMP, при който логично (от гледната точка на възложите-
ля) в съревнованието между участниците се търси най-ниската единична цена,
може да се извърши например чрез формула от следния вид:

П1 = [(Ц1 най-ниска / Ц1) х 0,04 + (Ц2 най-ниска / Ц2) х 0,04 +

(Ц3 най-ниска / Ц3) х 0,04 + … + (Ц25 най-ниска / Ц25) х 0,04] х 35, (2)

където:
- Ц1, Ц2, Ц3, ..., Ц25 са цените на видовете СМР от ценовото предложение

на оценявания участник;
- Ц1 най-ниска до Ц25 най-ниска – най-ниските цени за съответния вид СМР сред

всички, предложени от участниците в процедурата.

При оценяването, за гарантиране на пропорционалното съответствие меж-
ду степента на припокриване на характеристиките на предложенията с предя-
вените от възложителя и получавания брой точки, винаги при показатели, пре-
следващи минимални стойности, е удобно да се използват например дроби, как-
то във формула (2). В числителя им следва да се поставя най-ниската стойност
сред предложенията, а в – знаменателя стойността на оценявания участник в
процедурата. По този начин, залагайки минималната стойност в числителя и
равни или по-големи от нея стойности в знаменателя, ще се получава единица
или по-малки дробни числа, на които ще съответстват респективно максимал-
но възможния или по-малък брой точки за оценка по дадения показател.

При вторият показател П2 логично се търсят ценообразуващи фактори,
предложени от оценявания кандидат с най-ниски стойности. Схемата за тяхна-
та оценка може да се разработи чрез включването на отделните или на основни
от тях структурообразуващи елементи на единичната анализна цена. Освен това,
за обхващане на придавана, от страна на възложителя, по-голяма относителна
6 Забележка: Получените точки обикновено се закръглят до един или два знака след десетичната

запетая.
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важност на някой от елементите и респективно за по-точното измерване на
това отразяване, е възможно отделните ценообразуващи елементи да участват
с различно тегло (коефициент, процент) на важност в рамките на единичната
анализна цена (за разлика от еднаквите относителни тегла, представени във
формула 2). Общият сбор на предвидените тегла следва така да бъде разпре-
делен, че да е равен на единица (респективно на 100%). Посочените две особе-
ности могат да бъдат обхванати чрез следната примерна формула:

П2 = [(Чнай-ниска / Ч) х 0,30 + (Дт най-нисък / Дт) х 0,30 + (Дм най-нисък / Дм)

х 0,05 + (Дс най-нисък / Дс) х 0,05 + (Пнай-ниска / П) х 0,30] х 35, (3)

където:
- Ч е предложената от участника часова ставка;
- Дт – предложеният от участника процент на допълнителните разходи

върху труда;
- Дм – предложеният от участника процент на допълнителните разходи

върху механизацията;
- Дс – предложеният от участника процент на доставно-складовите раз-

ходи върху фактурната цена на материалите;
- П – предложеният от участника процент на печалба върху стойността

на СМР;
- Чнай-ниска – най-ниската часова ставка, предложена от участниците в от-

критата процедура;
- Дт най-нисък – най-ниският процент допълнителни разходи върху труда, пред-

ложен от участниците в процедурата;
- Дм най-нисък – най-ниският процент допълнителни разходи върху механиза-

цията, предложен от участниците;
- Дс най-нисък – най-ниският процент доставно-складови разходи, предложен

от участниците;
- Пнай-ниска – най-ниският процент печалба, предложен от участниците в

процедурата.

Когато става въпрос за показатели, за които според логиката се преследва
максималната стойност, за гарантиране на пропорционалното съответствие
между степента на припокриване на характеристиките на предложенията с пре-
дявените от възложителя и получавания брой точки, също е удобно да се изпол-
зват дроби. При тези случаи, обаче, в знаменателя следва да се поставя най-
високата стойност сред отправените предложения, а в числителя – стойността
на оценявания участник в процедурата. По този начин, залагайки максималната
стойност в знаменателя, колкото по-малки от нея стойности поставяме в числи-
теля, респективно ще получаваме толкова по-малки дробни числа, на които ще
съответстват и по-малък брой точки на оценка по дадения показател.

Така, по аналогия, ценообразуващият фактор П3 може да се оцени чрез
следната примерна формула:
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П3 = [(Г / Гнай-дълъг) х 0,5 + (Г1 / Г1 най-дълъг) х 0,5] х 30, (4)

където:
- Г е гаранционният срок за настилки (в месеци) предложен от оценява-

ния участник;
- Гнай-дълъг – най-дългият гаранционен срок за настилки (в месеци), пред-

ложен от участниците в процедурата;
- Г1 – гаранционният срок за подземни комуникации (в месеци) предло-

жен от оценявания кандидат;
- Г1 най-дълъг – най-дългият гаранционен срок за подземни комуникации (в

месеци), предложен от участниците в процедурата.

При обществени поръчки за изграждане на нови обекти на недвижи-
ма собственост, например, са подходящи за използване следните основни по-
казатели за оценка:

1. „Предложена цена“ (ПЦ), с тежест, например, 85%, който включва об-
щата сума на поръчката в ценовото предложение на кандидата, без включен
ДДС.

2. „Срок за изпълнение“ (СИ), с тежест остатъчната стойност до 100% от
заложената примерна тежест на предходния показател, т.е. 15%, който включва
срока за изпълнение на поръчката в календарни дни от датата на сключването
на договора, посочен в техническото предложение на кандидата.

Оценяването на офертите се извършва по формулата:

Комплексна оценка = ПЦ + СИ, (5)

където ПЦ е оценка на показателя „Предложена цена“ в ценовото предложе-
ние на участника с максимална стойност 85 точки и се изчислява по формулата:

ПЦ = (ПЦмин. (лв.) / ПЦучастн. (лв.)) х 85, (6)

където:
- ПЦмин. (лв.) е най-ниското предложение по показателя „Предложена цена“;
- ПЦучастн. (лв.) – предложението на оценявания участник по същия показа-

тел.

СИ е оценката на показателя „Срок за изпълнение“ в техническото пред-
ложение на кандидата с максимална стойност 15 точки и може да се изчисли
по формулата:

СИ = (СИмин. (кал. дни) / СИучастн. (кал. дни)) х 15, (7)

където:
- СИмин. (кал. дни) е най-ниското предложение по показателя „Срок за изпълне-

ние“;
- СИучастн. (кал. дни) – предложението на оценявания участник по същия пока-

зател.
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2. Специфика при разработването и използването на показатели
за количествена оценка на неценови фактори, отличаващи се

с качествени характеристики.

Освен представените дотук показатели, които се поддават на сравнител-
но лесно количествено измерване, когато се организира методиката за комп-
лексната оценка на предложенията при обществени поръчки с предмет из-
пълнение на строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение в
съответните части: архитектурна, конструктивна, пожарна безопасност, верти-
кална планировка, енергийна ефективност, ОВК инсталации, ЕЛ инсталации, ВиК
инсталации, благоустрояване, ПБЗ, хидротехническа, например, за реконструк-
ция и обновяване на обществена сграда, могат да се използват и показатели,
позволяващи придаването на количествена оценка на неценови фактори, отли-
чаващи се с качествени характеристики. С тяхна помощ се създава възмож-
ност да се сравняват параметри като съдържание и пълнота на работната про-
грама, реалистичност на календарния план-график, диаграмата на работната
ръка и др. В тези случаи, могат да се използват разнообразни системи, обхва-
щащи някои от следните примерни показатели:

- РП – съдържание на работната програма, календарния план-график, ди-
аграмата на работната ръка-работник, диаграмата на работната ръка –
машинист или графика на заетостта на основните машини, строително
оборудване и помощна механизация, диаграмата на работната ръка –
шофьор, и съответствие между тях;

- СИ – срок за изпълнение;
- СПИФ – срок за изготвяне на идейния проект или срок за проектиране в

идейна фаза7;
- ЕЕ – проектни енергийни характеристики на обекта или проектна стой-

ност на техническия показател за енергийна ефективност;
- ГС – гаранционен срок;
- ПЦ – предлагана цена;
- УП – условия на плащане.
Примерна методика за измерване с показателя „Условия на плащане“, с

тежест 10% или респективно с участие от максимум 10 точки при формиране-
то на общата оценка се състои в използването на формулата:

УП = (УПоц. пр. / УПмакс.) х 10, (8)

където:
- УПоц. пр. – точките на оценяваното предложение;
- УПмакс.– максимално получените точки измежду предложенията на всич-

ки допуснати участници.

7 Това е подходящ показател за оценка при обществени поръчки с обект, например, инженеринг в
сферата на „ВиК“ сектора.
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Определянето на точките на предложенията на участниците по този пока-
зател, използвани в дробната част, може да се извърши с помощта на схема,
съдържаща тяхното разпределение по утвърдени от възложителя варианти (вж.
табл. 1). Всеки от участниците избира и оферира устройващия го вариант, който
носи и съответния брой точки.

По аналогичен начин може да се определят точките и по показателя „Гаран-
ционен срок“ като за целта може да се използва помощна таблица (вж. табл. 2).

Определянето на точките при показателя РП – съдържание на работната
програма, календарния план-график, диаграмата на работната ръка и съответ-
ствие между тях може да се осъществи на основата на структуриране на оценъ-
чни параметри, представени в табл. 3.

Таблица 1

Схема за определяне на точките при показателя „Условия на плащане“

В случаите на открита процедура за възлагане на обществена поръчка,
например, за инженеринг (проектиране и изграждане) на претоварна стан-
ция за отпадъци, сполучливи показатели могат да бъдат и тези, представени
в следната система за оценка на техническата и ценовата оферта:

Комплексна оценка = ТП + ПЦ, (9)

където:
- ТП е съответният брой точки за техническото предложение, с тежест

70%, респективно с максимален брой от 70 точки съучастие в комплек-
сната оценка;

- ПЦ – съответният брой точки за ценовото предложение, с тежест 30%, рес-
пективно с максимален брой от 30 точки съучастие в комплексната оценка.

Видове
оперативни

(текущи)
плащания

Вариант / Точки

I / 10 II / 8 III / 7 IV / 6 V / 4 VI / 2 VII / 1

Аванс след
подписване на
договор за
изпълнение, до
15 кал. дни

10% 10% 15% 20% 25% 25% 30%

Междинно
плащане, след
изпълнение на
50% от
договорените
видове СМР,
до 30 кал. дни

10% 15% 15% 25% 25% 30% 30%
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Таблица 2

Схема за определяне на точките при показателя „Гаранционен срок“

Оценката на ТП (техническото предложение) може да се получи по фор-
мулата:

ТП = ОЗ + РП + ОС, (10)

където:
- ОЗ е обяснителната записка, с тежест 20%, респективно с максимална

оценка 20 точки;
- РП – работната програма с тежест 10%, респективно с максимална

оценка 10 точки;
- ОС – опазване на околната среда по време на изпълнението на предме-

та на договора, с тежест 40%, респективно с максимум от 40 точки;

За оценката на отделните показатели, включени в техническото предло-
жение, например, за обяснителната записка – ОЗ и за работната програма –
РП, могат да се използват следните схеми:

а) оценка на обяснителната записка – ОЗ (вж. табл. 3 – аналогична схема,
представена в табличен вариант):
1. Обяснителна записка, включваща увод и обща част, която съдържа

подробно и задълбочено описание на организацията, основните видо-
ве СМР, начина на тяхното изпълнение, материалите, работната сила,
транспорта и механизацията, охраната на труда, опазването на окол-
ната среда, гаранциите за качество на изпълнените СМР – ОЗ = 20 т.;

Варианти Офериран гаранционен срок Точки

I 5 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР8 10

II 4 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 9

III 3 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 8

IV 2 години повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 6

V 1 година повече от минимално определените
нормативни срокове за съответните видове СМР 4

VI минимално определените нормативни срокове за
съответните видове СМР 2

8 Вж. чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., …, изм. и доп. ДВ, бр. 98
от 11.12.2012 г.
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2. Обяснителна записка, в която недостатъчно и незадълбочено се опис-
ват организацията, основните видове СМР, начинът на изпълнение на
СМР, материалите, работната сила, транспортът и механизацията, ох-
раната на труда, опазването на околната среда, гаранциите за каче-
ство на изпълнените СМР – ОЗ = 10 т.;

3. Обяснителна записка, в която е представено повърхностно описание
на организацията, основните видове СМР, начинът на изпълнение на
СМР, материалите, работната сила, транспорта и механизацията, ох-
раната на труда, опазването на околната среда, гаранциите за каче-
ство на изпълнените СМР – ОЗ = 1 т.

б) оценка на работната програма – РП (вж. отново табличния вариант на
схемата в табл. 3):

1. Пълно и задълбочено описание на работната програма, реалистич-
ност на календарния план-график, обхващащ начало на СМР, обвързани
със срока за предаване на строителната площадка, технологичната
последователност и продължителност (предвид времето за подгот-
вителните работи) на предлаганите СМР, общото времетраене на СМР,
сроковете за завършване на отделните подобекти, крайния срок за
приемане на обекта, ясни и задълбочени писмени обяснения към ка-
лендарния план-график – РП = 10 т.;

2. Работната програма е непълна, непоследователна и/или не обхваща
всички дейности за изпълнение на СМР, не е отчетено времето за
подготвителните дейности, не са изцяло обвързани СМР със срока за
предаване на строителната площадка и общото им времетраене, не
са представени ясни и задълбочени писмени обяснения към кален-
дарния план-график – РП = 5 т.;

3. Представено е частично и непоследователно описание на работната
програма, не се обхващат всички дейности за изпълнение на СМР,
изпълнението на СМР не е обвързано със срока за предаване на стро-
ителната площадка, не е спазена технологичната последователност и
продължителност (предвид времето за подготвителните работи) на
предлаганите СМР и общото времетраене на СМР, нереалистични са
сроковете за завършване на отделните подобекти и/или крайният срок
за приемане на обекта, не са представени писмени обяснения към
календарния план-график – РП = 1 т.

От практическа гледна точка е по-удобно относителната тежест на от-
делните показатели и използваните формули за изчисляването им, така да са
разработени, че максималният брой точки, който може да бъде събран от един
участник, чрез прилаганата система от показатели при определянето на комп-
лексната оценка на неговото предложение да е равен на 100.

Последващото класиране се извършва в низходящ ред, като на първо мя-
сто се посочва офертата, получила най-високата комплексна оценка.
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Таблица 3

Оценъчни параметри на неценови показатели за оценка
на предложенията при провеждане на открити процедури

за възлагане на обществени поръчки за строителство

Заключение

Важно е да се отбележи, че при формирането на комплексната методика
за оценка на предложенията по критерия „икономически най-изгодна оферта“,
трябва да се избягва използването на т.нар. „паразитни“ показатели, които пред-
ставляват инструмент за корупционни практики, а да се подбират само такива,
имащи пряко отношение към предмета на обществената поръчка и резултата
от нейното изпълнение, като например ЕЕ – проектни енергийни характеристи-
ки на обекта или проектна стойност на техническия показател за енергийна
ефективност.

Според нас, с оглед намаляването на субективния фактор при изготвянето
на методиките за оценка на предложенията е целесъобразно да бъдат разрабо-
тени и зададени като задължителни, чрез вписването им в нормативната база,

Показатели Оценъчни параметри Точки
1 2 3

1. Обяснителна записка, включваща
увод и обща част, съдържаща подробно
и задълбочено описание на основните
видове СМР, начина на тяхното
изпълнение, материалите, работната
сила, транспорта и механизацията,
охраната на труда, опазването на
околната среда, гаранциите за качество
на изпълнените СМР – ОЗ.

Напълно съответства на
изискванията на
възложителя – 20 точки

…………
(цифров израз)

Недостатъчно и
незадълбочено описание
на изискванията на
възложителя – 10 точки

…………
(цифров израз)

Повърхностно описание и
неприлагане на
изискванията на
възложителя или липса на
описание – 1 точка

…………
(цифров израз)

2. Съдържание на работната програма,
включващо нейното пълно и
задълбочено описание, реалистичност на
календарния план-график, обхващащ
сроковете за започване и завършване на
отделните видове СМР, технологичната
последователност и продължителност
(предвид времето за подготвителните
работи) на предлаганите СМР, на
диаграмата на работната ръка и на
съответствието между тях – РП.

Напълно съответства на
изискванията на
възложителя – 10 точки

…………
(цифров израз)

Недостатъчно и
незадълбочено описание
на изискванията на
възложителя – 5 точки

…………
(цифров израз)

Повърхностно описание и
неприлагане на
изискванията на
възложителя или липса на
описание – 1 точка

…………
(цифров израз)
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нарочни комплексни методики за конкретна оценка по отделни групи, всяка от
които обхваща относително еднородни по съдържание и характер обществени
поръчки за строителство на общинско и на държавно равнище. Изследвания от
подобен характер, както и такива, свързани с недостатъчния експертен капаци-
тет на държавните и общинските звена в тази област, големият брой установе-
ни нарушения в процедурите по ЗОП, отсъствието на надежден контрол по ця-
лата верига на организиране – провеждане – класиране и избор на изпълнител –
реализиране на отделната обществена поръчка, ще бъдат предмет на наши
последващи разработки.

ASSESSMENT OF THE OFFERS FOR PUBLIC PROCUREMENT
IN CONSTRUCTION

Chief Assist. Prof. Dr Todor Raychev

Abstract

In the article there is discussed the development and use of indicators for the assessment
of offers when there are held open procedures for the award of procurement contracts in
construction under the criterion „best-value-for-money offer”.

With a view to reducing the subjective factor in drawing up the methods for assessing
the offers, it is suggested that there should be developed and set as compulsory – by entering
those in the normative base – special complex methodologies for specific assessment by
distinct group, each of which encompasses relatively homogeneous, in terms of content and
character, public procurement contracts for construction at the municipal and state level.

Keywords: methodology, indicators, public procurement, construction.


