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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Наименование на 

поръчката: 

„ДОСТАВКА НА ТРИ БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОП БКС”  

 
 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 комплексната оценка (КО) по следната формула: 

КО = П1+ П2+П3 

  

 Максимален брой точки КО – 100. 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показател                                                                                         30% 

П1 „Предлаган гаранционен срок техниката“ 15% 

П2 „Предлаган срок за изпълнение на доставката” 15% 

Ценови показател                                                                                                70% 

П3 „Предлагана цена” 70 % 

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 

П1 - Предлаган 

гаранционен срок 

техниката 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Тсъотв  х 100х0,15  
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                                                 Тmax  

Където: 

Тсъотв – предложен гаранционен срок на техниката от съответния 

участник в месеци 

Тmax  – най-дългият предложен гаранционен срок на техниката в 

месеци 

 

Забележка:  

* Посоченият от участниците гаранционен срок на техниката не 

трябва да бъде по-кратък от 6 (шест) месеца след извършване на 

доставката, без ограничение в пробега и не трябва да бъде по-дълъг 

от 24 (двадесет и четири) месеца след извършване на доставката, 

без ограничение в пробега. 

** Участник който посочи срок, който е по-кратък или по-дълъг от  

посочените по-горе срокове, ще бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата.  

 

П2 – Предлаган 

срок за изпълнение 

на доставката  

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П2=  Пmin  х 100х0,15 

                                                  Псъотв  

 

Където: 

Пmin  - най–краткия предложен срок за доставка в календарни дни 

Псъотв – предложен срок за доставка от съответния участник в 

календарни дни 

 

Забележка:  

* Предложеният срок за изпълнение на доставката следва да бъде 

не по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни. 

** Участник който посочи по-дълъг срок за доставка от 

посоченият срок по-горе ще бъде отстранен от участие. 

 

 

 

Относно ценовият показател: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П33 - „Предлагана 

цена” 

Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя П4 =  Цmin  х 100х0,70 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в 

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 
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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.  


