
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
за Публична покана с предмет: 

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Враца по обособени позиции 
(ОП): 
ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община 
Враца и второстепенните разпоредители към Община Враца, които не са възложители по 
смисъла на ЗОП. 

ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до данъчно задължените лица на 
територията на Р България, съдържащи информация за дължимите местни данъци, такса 
битови отпадъци и непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към Община 
Враца 

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена” по съответната обособена позиция при 
показатели с техните относителни тежести и методика за изчисляване на комплексната оценка, 
както следва: 

I. Оценка по ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите 
на Община Враца и второстепенните разпоредители към Община Враца, които не са 
възложители по смисъла на ЗОП 

 I.1. Показатели 

- П1 – Средна цена на вътрешна кореспондентска пратка до 50 г., формирана като 
средноаритметична стойност от цената на вътрешна кореспондентска пратки до 50 г. с 
предимство и цената на вътрешна и кореспондентска пратка до 50 г. без предимство; 

- П2 – Средна цена на вътрешна кореспондентска пратка от 51 до 250 г., формирана като 
средноаритметична стойност от цената на вътрешна кореспондентска пратки от 51 до 
250 г. с предимство и цената на вътрешна и кореспондентска пратка от 51 до 250 г. без 
предимство; 

- П3 – Средна цена на вътрешна пощенска пратка – малки пакети от 501 до 2000 г., 
формирана като средноаритметична стойност от цената на вътрешна пощенска пратка – 
малки пакети от 501 до 2000 г. с предимство и цената на вътрешна пощенска пратка – 
малки пакети от 501 до 2000 г. без предимство; 

- П4 – Средна цена за услугата „Препоръка“, формирана като средноаритметична 
стойност от цената за услугата „Препоръка“ с предимство и цената за услугата 
„Препоръка“ без предимство; 

- П5 – Средна цена за услугата „Известие за доставяне“, формирана като 
средноаритметична стойност от цената за услугата „Известие за доставяне“ с 
предимство и цената за услугата „Известие за доставяне“ без предимство; 

- П6 – Процент отстъпка от единичните цени на всички универсални пощенски услуги, 
включени в ценовата листа на участника; 

- П7 – Цена за куриерска пратка до 0,500 кг.; 
- П8 – Цена за куриерска пратка от 0,501 до 2,000 кг.; 
- П9 – Цена за услугата „Обратна разписка“;  
- П10 – Цена за услугата „Обратно връщане на документи“;  



- П11 – Процент отстъпка от единичните цени на всички неуниверсални пощенски 
услуги, включени в ценовата листа на участника. 

I.2. Тежест на всеки от показателите в комплексната оценка /в точки/: 

№ Показател Тежест /в 
точки/ 

1 П1 Средна цена на вътрешна кореспондентска пратка до 50 г. 20 
2 П2 Средна цена на вътрешна кореспондентска пратка от 51 до 250 г. 10 

3 П3 
Средна цена на вътрешна пощенска пратка – малки пакети от 501 до 
2000 г. 5 

4 П4 Средна цена за услугата „Препоръка“ 5 
5 П5 Средна цена за услугата „Известие за доставяне“ 10 

6 П6 Процент отстъпка от единичните цени на всички универсални 
пощенски услуги 10 

7 П7 Цена за куриерска пратка до 0,500 кг. 10 
8 П8 Цена за куриерска пратка от 0,501 до 2,000 кг. 10 
9 П9 Цена за услугата „Обратна разписка“ 5 

10 П10 Цена за услугата „Обратно връщане на документи“ 5 

11 П11 Процент отстъпка от единичните цени на всички неуниверсални 
пощенски услуги 10 

I.3. Методика за определяне на комплексната оценка 

Оценката на постъпилите предложения ще се извърши по следната формула: 

КО1-N = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11 
КО1-N – комплексна оценка на съответния кандидат. 
Максималната комплексна оценка е 100 точки. 

П1 с тежест 20 точки - Участникът, предложил най-ниска средна цена за вътрешна 
кореспондентска пратка до 50 г., получава максималния брой от 20 точки. Останалите 
участници получават точки, формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се 
дели на предложената от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на 
критерия – 20; 

П2 с тежест 10 точки - Участникът, предложил най-ниска средна цена за вътрешна 
кореспондентска пратка от 51 до 250 г., получава максималния брой от 10 точки. Останалите 
участници получават точки, формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се 
дели на предложената от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на 
критерия – 10; 

П3 с тежест 5 точки - Участникът, предложил най-ниска средна цена за малки пакети от 501 до 
2000 г., получава максималния брой от 5 точки. Останалите участници получават точки, 
формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на предложената от 
съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 5; 

П4 с тежест 5 точки - Участникът, предложил най-ниска средна цена за услугата „Препоръка“, 
получава максималния брой от 5 точки. Останалите участници получават точки, формирани 
по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на предложената от съответния 
участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 5; 



П5 с тежест 10 точки - Участникът, предложил най-ниска средна цена за услугата „Известие за 
доставяне“, получава максималния брой от 10 точки. Останалите участници получават точки, 
формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на предложената от 
съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10; 

П6 с тежест 10 точки - Участникът, предложил най-висок процент отстъпка от единичните 
цени на всички универсални пощенски услуги, получава максималния брой от 10 точки. 
Останалите участници получават точки, формирани по следния начин: процентът на 
отстъпката, предложена от съответния участник се дели на най-големия процент 
оферирана отстъпка и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10; 

П7 с тежест 10 точки - Участникът, предложил най-ниска цена за куриерска пратка до 0,500 
кг., получава максималния брой от 10 точки. Останалите участници получават точки, 
формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на предложената от 
съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10; 

П8 с тежест 10 точки - Участникът, предложил най-ниска цена за куриерска пратка от 0,501 
до 2,000 кг., получава максималния брой от 10 точки. Останалите участници получават точки, 
формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на предложената от 
съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10; 

П9 с тежест 5 точки - Участникът, предложил най-ниска цена за услугата „Обратна разписка“, 
получава максималния брой от 5 точки. Останалите участници получават точки, формирани 
по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на предложената от съответния 
участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 5; 

П10 с тежест 5 точки - Участникът, предложил най-ниска цена за услугата „Обратно връщане 
на документи“, получава максималния брой от 5 точки. Останалите участници получават 
точки, формирани по следния начин: най-ниската предложена цена се дели на 
предложената от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на 
критерия – 5; 

П11 с тежест 10 точки - Участникът, предложил най-висок процент отстъпка от единичните 
цени на всички неуниверсални пощенски услуги, получава максималния брой от 10 точки. 
Останалите участници получават точки, формирани по следния начин: процентът на 
отстъпката, предложена от съответния участник се дели на най-големия процент 
оферирана отстъпка и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10. 

Комисията класира допуснатите до оценяване оферти по броя точки. На първо място се 
класира участникът с най-голям сбор точки. Комисията няма да оценява оферти на 
участници, предложили цена по-малка от 0.01 лв. 

II. Оценка по ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до данъчно задължените 
лица на територията на Р България, съдържащи информация за дължимите местни данъци, 
такса битови отпадъци и непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към 
Община Враца 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска единична цена за 1 (една) 
пратка. Комисията няма да оценява оферти на участници, предложили цена по-малка от 0.01 
лв. 


