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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+П4 

  

 Максимален брой точки КО – 100. 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Критерий, свързан с разходи                                                                             30% 

П1 „Енергийни и емисионни разходи”  30% 

Технически показател                                                                                         30% 

П2 „Предлаган гаранционен срок техниката“ 20% 

П3 „Предлаган срок за изпълнение на доставката” 10% 

Ценови показател                                                                                                40% 

П4 „Предлагана цена” 40 % 

Общо: 100 % 

  

 Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Относно критерий, свързан с разходи: 

  

Показател П1 - „Енергийни и емисионни разходи” е с максимален брой точки 30 

точки. 
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 Определяне на показателите относно оперативни разходи за вредни емисии ЕмР 

за ППС от категорията М с референтна маса над 2 610 кг. 

 

 Формулата за изчисляване на вредни емисионни разходи е следната: 

 

 ЕмР = Кр – 0,6 х (CO2 х Cсо2 (€/кg) + NOх х CNOх (€/g) + NMHC х CNMHC 

(€/g) + РМ х CРМ (€/g))€, където: 

 

 Кр – коефициент на относителната мощност, указващ при каква мощност се 

определят количествата на вредни емисии, определя се от възложителя – 0,6. 

 

 CO2 - Количество емисии въглероден диоксид на МПС-во kg/km 

Cсо2  -  Цена на емисиите от въглероден диоксид – 0,035 €/kg, определена съгласно 

изискванията на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 година на Министерство на транспорта  

 

 NOх - Количество емисии азотни окиси (NOх) за МПС-во, g/km 

CNOх  - Цена на емисиите  от азотни окиси (NOх) – 0,0044 €/g, определена съгласно 

изискванията на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 година на Министерство на транспорта 

  

 NMHC – Количиство емисии неметанови въглеводороди (NMHC), за МПС-во, 

g/km 

 

 CNMHC - Цена на емисиите от неметанови въглаводороди (NMHC) – 0,001€/g, 

определена съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 година на 

Министерство на транспорта 

 

 РМ – Количество прахови частици (РМ) за МПС-во, g/km 

 

 CРМ - Цена на емисиите от прахови частици (РМ) – 0,087 €/g, определена 

съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 година на Министерство на 

транспорта 

 

 Масималният брой точки получава офертата с изчислени най-ниски емисионни 

разходи през целия експлоатационен период. Оценката (броя точки) за останалите 

участници в обществената поръчка се определя като отношение на най-ниските разходи  

ЕмР min към изчислените за конкретния участник емисионни разходи през 

експлоатационния период ЕмР n по посочената по-долу формула: 

 

                                     ЕмР min 

                    О =  –––––––––––––––– х 100х0,30 

                                      ЕмР n 

 

Относно техническите показатели: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

П2 - Предлаган 

гаранционен срок 

техниката 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Тсъотв  х 100х0,20  

                                                 Тmax  

Където: 
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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. 

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

посочения по-горе, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

П3 – Предлаган 

срок за изпълнение 

на доставката  

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П3=  Пmin  х 100х0,10 

                                                  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 

П4 - „Предлагана 

цена” 

Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя П4 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

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

лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 
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. 
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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.  


