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ЧАСТ III.   

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

  

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи 

изпълнителят по настоящата обществена поръчка.  

  До оценка се допускат само оферти, които отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор.  

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват. 

Критерий за оценка на ценовите оферти: Обществената поръчка се възлага въз 

основа на икономически най-изгодната оферта, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - 

критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. За оферта с оптимално 

съотношение качество/цена ще се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО), се класира на 

първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна 

оценка. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при 

определяне на комплексната му оценка е 100 точки. 

Показателите, по които ще се извършва оценката на офертите и съответната им 

тежест в комплексната оценка, са конкретизирани в таблицата по долу: 

№ Показатели (П) - наименование Тежест на показателя 

1. Срок за доставка на техниката и оборудването - П1 40 

2. Предложена цена на техниката и оборудването – П2 60 

 Общо: 100 

 

Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя, като първоначално се 

изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на тежест 

за всеки показател. След това всяка оферта получава комплексна оценка изразена в точки 

по следната формула: 



 

КО= П1 + П2   

 1.Показател (П1) - „Срок за доставка на техниката и оборудването” 

С този показател се оценява предложения от участниците срок за доставка на техниката и 

оборудването.  

Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата 

следваща датата на получаване на писмено известие за доставка от Възложителя. Срокът 

за доставка се посочва в дни и следва да е цяло число.  

Участник предложил срок за доставка по-дълъг от 30 календарни дни се отстранява от 

участие в процедурата. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната 

формула: 

П1 = Cmin / Сп х 40 

където: 

„С min” е най-краткият предложен срок за доставка; 

„Сп” е предложеният срок за доставка на оценяваната оферта; 

„40” е тежестта на показателя в комплексната оценка. 

Максимален брой точки на показател П1 = 40 точки. 

2.Показател (П2) - „Предложена цена на техниката и оборудването” 

С този показател се оценява предложената цена за изпълнение на поръчката. Предмет на 

оценяване ще бъде цената за доставка на техниката, описана в Техническата 

спецификация и отразена в ценовото предложение. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната 

формула: 

П2 = Cmin / Сп х 60 

където: 

„С min” е предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

„Сп” е предложената цена за изпълнение на поръчката на оценяваната оферта; 

 „60” е тежестта на показателя в комплексната оценка. 

Максимален брой точки на показател П2 = 60 точки. 

ВАЖНО! 

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 

цените са еднакви, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 

между класираните на първо място оферти. 
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