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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Наименование на 

поръчката: 

 

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ И 

СМЕТОСЪБИРАЩИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „БКС” 

 

 
 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

  

Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
 

КОФ = П1+П2+П3 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели                                                                                         50% 

П1 Отстъпка от цената на резервните части 30% 

П2 Гаранционен срок за извършените ремонтни работи 20% 

Ценови показатели                                                                                                50% 

П3 Цена за един сервизен час 50 % 

Общо: 100 % 

 Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно техническите показатели: 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 
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П1 - Отстъпка от 

цената на 

резервните части 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Гсъотв  х 100х0,30  

                                                 Гmax  

Където: 

Гсъотв – предложена отстъпка на резервните части от 

съответният участник в проценти 

Гmax  - най–високият предложен процент отстъпка на резервните 

части в проценти 

П2 - Гаранционен 

срок за 

извършените 

ремонтни работи 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Дсъотв  х 100х0,20  

                                                 Дmax  

Където: 

Дсъотв – предложен гаранционен срок от съответния участник в 

месеци  

Дmax  - най–дългият предложен гаранционен срок в месеци 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П3 – Цена за един 

сервизен час 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3 =  Цmin  х 100х0,50 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  - най-ниско предложена цена за един сервизен час в лева (без 

ДДС) 

Цсъотв – цената за един сервизен час, предложена от съответния 

участник в лева (без ДДС) 

 
 

Крайно класиране на участниците 

 1. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 

възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като 

сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 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.  

 

 2. 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 се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 

показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, като участниците се уведомяват за датата, часа и 

мястото на провеждане на публичния жребий и могат да изпратят упълномощени 

представители. 

 

 


