
Методика за изчисляване оценката на офертите 

Име: А. Предлагана цена                                                                          Тежест: 50 точки 

Име: Б. Срок за изпълнение  строително монтажните работи          Тежест: 30 точки 

Име: В. Гаранционен срок                                                                        Тежест: 20 точки 

 

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по 

формулата: 

КО = A + Б + В 

 

Показател „Предлагана цена” (А) 

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 50 т. 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 

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

цена по следната формула: 

                            Цmin 

                    Ц=  --------   х 50, където 

                             Цn 

„50”  са максималните точки по показателя; 

Ц n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС); 

Цmin -  най-ниско предложена цена измежду всички участници (без ДДС). 

 

Показател – „Срок за изпълнение на строително монтажните работи” (В) 

Максимален брой точки по този показател - 30 т. Максималният брой точки по този показател 

получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на строително монтажните работи – 30 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по 

следната формула: 

        Сmin 

С=  --------   х 30, където 

     Сn 

„30”  са максималните точки по показателя; 

С n– е предложеният срок за изпълнение от съответния участник 

Сmin е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително монтажните работи 

 

* Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде не по-дълъг от 40 (четиридесет) 

календарни дни. 

** Участник, който посочи по-дълъг от посочения срок  по-горе ще  бъде отстранен от участие. 

 

Показател – „Гаранционен срок” (Б) 

              Максимален брой точки по този показател - 20 т. Максималният брой точки по този показател 

получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок – 20 точки. Точките на останалите 

участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула: 

        Гсъотв 

Г =  --------   х 20, където 

     Гmax 

„20”  са максималните точки по показателя; 

Гсъотв – предложен гаранционен срок от съответния участник в години 

Гmax  - най – дългия предложен гаранционен срок в години 

 

* Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от предвидените в Наредба № 2 от 

2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, но не по-дълъг от един път и половина от посочените срокове, регламентирани в 

цитираните нормативни актове. 

** Участник, който посочи по-кратък гаранционен срок от предвидените в Наредба №2 от 2003 год. 

и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ или по-дълъг от един път и половина от посочените срокове, 

регламентирани в цитираните нормативни актове, ще бъде отстранен от участие. 
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