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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет: 

“Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на: 

Обособена позиция 1:Универсален струг – 1бр.; 

Обособена позиция 2: Линия за термообработка на стоманени детайли – 1бр.: 

- Електрическа шахтова пещ – 1бр.; 

- Електрическа шахтова пещ за отвръщане - 1бр.; 

- Маслена закалочна вана - 1бр. 

- Вана за обезмасляване – 1бр. 

Обособена позиция 3: Мостов едногредов кран – 1бр.“ 

 

В провежданата процедура за определяне на изпълнител по чл. 51 от ЗУСЕСИФ и ПМС 

№ 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-

изгодната оферта, съгласно критерия „Оптимално съотношение качество-цена“. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително 

определените показатели: 

1. Предложена цена 

2. Предложена гаранционна поддръжка 

3. Предложена извънгаранционна поддръжка 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 40 % (0,40) 10 Т ц. 

2.Предложена гаранционна поддръжка – П 2 50 % (0,50) 10 Т г.п. 

3.Предложена извънгаранционна поддръжка – П 3 10 % (0,10) 10 Т и.г.п. 
 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е 

посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното 

обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.  

 

Определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,40. 
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Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

                                      С min 

            Т ц  = 10   х   -----------, където: 

                                       C n  

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,40, където: 

 

 „0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – „Предложена гаранционна поддръжка“, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,50. 

Максималният брой точки получава офертата с предложен максимален срок за 

гаранционна поддръжка – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към максималния предложен срок за гаранционна поддръжка по следната 

формула: 

 

                              Т г.п. n  

Т г.п. =   10   х   ---------------, където:  

                                          Т г.п. mах. 

 

 „10” е максималния брой точки по показателя; 

 „Т г.п. n” е предложен срок за гаранционна поддръжка от n-тия участник; 

 „Т г.п. mах.” е максималният предложен срок за гаранционна поддръжка. 

 

Точките по показателя на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 = Т г.п. х 0,50, където: 

 

 „0,50” е относителното тегло на показателя. 
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Ако кандидат предложи срок за гаранционна поддръжка по-малък от минимално 

изискуемия посочен в Техническото предложение към Оферта (12 месеца) офертата ще 

бъде отхвърлена. Ако предложи минималния изискуем срок (12 месеца), офертата ще бъде 

разгледана, но няма да получи точки по показателя. 

Ако кандидат предложи срок за гаранционна поддръжка по-голям от максимално 

изискуемия посочен в Техническото предложение към Оферта (36 месеца), при определяне 

на точките по показателя ще бъде взет под внимание 36 месеца. 

 

 

Показател 3 – „Предложена извънгаранционна поддръжка“, с максимален брой точки – 

10 и относително тегло - 0,10. 

Максималният брой точки получава офертата с предложен максимален срок за 

извънгаранционна поддръжка – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към максималния предложен срок за извънгаранционна поддръжка по следната 

формула: 

 

                              Т и.г.п. n  

Т г.п. =   10   х   -----------------, където:  

                                          Т и.г.п. mах. 

 

 „10” е максималния брой точки по показателя; 

 „Т и.г.п. n” е предложен срок за извънгаранционна поддръжка от n-тия участник; 

 „Т и.г.п. mах.” е максималният предложен срок за извънгаранционна поддръжка. 

 

Точките по показателя на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 = Т и.г.п. х 0,10, където: 

 

 „0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

Ако кандидат предложи срок за извънгаранционна поддръжка по-малък от 

минимално изискуемия посочен в Техническото предложение към Оферта (12 месеца), 

офертата ще бъде отхвърлена. Ако предложи минималния изискуем срок (12 месеца), 

офертата ще бъде разгледана, но няма да получи точки по показателя. 

Ако кандидатът предложи срок за извънгаранционна поддръжка по-голям от 

максимално изискуемия посочен в Техническото предложение към Оферта (60 месеца), при 

определяне на точките по показателя ще бъде взет под внимание 60 месеца. 
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 + П 3 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
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