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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

Наименование 

на поръчката: 

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ 

И СОЦИАЛНИ  ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ” 

 
 Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
  

 Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните 

показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 

 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

КОФ = П1+П2 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

П1 Срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно 

количеството и/или качеството на доставените хранителни 

продукти  

30% 

П2 Процентът на отстъпка от цената на едро определена от 

“САПИ” ООД 

70% 

Общо: 100 % 

 

 Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

П1 - Срок за Оценката се определя съгласно формула: 
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реакция за 

отстраняване на 

установени 

несъответствия с 

изискванията на 

възложителя, 

относно 

количеството и/или 

качеството на 

доставените 

хранителни 

продукти 

 

Оценка на показателя  П1=  Рmin  х 100х0,30 

                                                 Рсъотв  

Където: 

Рmin – най-краткият предложен срок на срок за реакция за 

отстраняване на установени несъответствия с изискванията на 

възложителя, относно количеството и/или качеството на 

доставените хранителни продукти в часове 

Рсъотв – предложен срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, 

относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти от съответния участник в часове  

 

* Предложеният срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно 

количеството и/или качеството на доставените хранителни 

продукти следва да бъде реален, обективен и изпълняем, тоест 

да е съобразен с разстоянието от складовите бази на 

участниците до обектите на възложителя, като не може да 

бъде по-кратък от 2 (два) часа. 

** Участник който посочи по-кратък срок за реакция за 

отстраняване на установени несъответствия с изискванията на 

възложителя, относно количеството и/или качеството на 

доставените хранителни продукти от посоченият срок по-горе 

или такъв който е нереален, необективен и неизпълняем, тоест 

да не е съобразен с разстоянието от складовите бази на 

участниците до обектите на възложителя ще бъде отстранен 

от участие.   

В този смисъл Решение № 1004 от 31.08.2017 година на Комисия 

за защита на конкуренцията.                 

. 

П2 - Процента на 

отстъпка от 

базовата стойност 

определена от 

“САПИ” ООД 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Псъотв  х 100х0,70  

                                                   Пmax  

Където: 

Псъотв – предложен процент отстъпка от цената на едро 

определена от „САПИ“ ООД  

Пmax  – най-високият предложен процент отстъпка  от цената 

на едро определена от „САПИ“ ООД  

 

* Посочва се средно аритметичният процент отстъпка за 

цялата позиция, която се има предвид само за оценяването на 

офертата. 

 

** Отстъпката се отнася за всяка позиция от групата 

хранителни стоки и не може да бъде по-малка от 10 %, като 
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цените на едро са определени бюлетина, издаден от "САПИ" 

ЕООД, актуален към момента на подаване на офертата, а 

именно: за месеца, в който се подава офертата. 

 

** Участник който посочи по-малък процент отстъпка за всяка 

позиция от групата хранителни стоки от посоченият процент 

по-горе ще бъде отстранен от участие  

 

Точната оценка по всеки от показателите се определя чрез сравнение на 

предложените условия от отделните участници. Най-висока оценка по съответния 

показател получава офертата с най-изгодни за Възложителя условия. 

 

 

Крайно класиране на участниците. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за 

всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща 

оценка.  

 


