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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Наименование на 

поръчката: 

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ 

ВЪВ ВРАЦА”  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВИСОКОПРОХОДИМА 

АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА 

 

1. Критерий за оценка на офертите – „оптимално съотношение 

качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „Оптимално съотношение 

качество/цена”, където класирането се извършва на база получената от всяка оферта 

„Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително 

определените и описани по-долу показатели за определяне на комплексната оценка. 
 

КО = П1 + П2 
 

2. Показателите за оценяване и относителната им тежест са следните: 

 

ПОКАЗАТЕЛ - П 

(наименование) 

Максимално възможен 

брой точки 

1 3 

1. Предложена цена - П1 (в лева без ДДС) 30,00 

2. Техническа оценка – П2 70,00 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения, в 

колона № 2 е посочен максимално възможният брой точки. 

 

ПОКАЗАТЕЛ П1 – „Предложена цена – П1” с максимален брой точки – 30,00. 

 

Максималният брой точки по показателя получава офертата с предложена най-

ниска цена – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение 

към най-ниската предложена цена по следната формула: 

 

 Оценка на показателя П1 =  Цmin  х 0,30 

                                                          Цсъотв  

 Където: 

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

включен ДДС 

 Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева без включен ДДС 

 

ПОКАЗАТЕЛ П2 – „Техническа оценка на офертата – П2” с максимален брой 

точки – 70,00. 

 

Оценката по този показател се формира като сбор от точките за всеки от 

критериите, влизащи в техническата оценка, по следната формула: 

П2 = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4) x 0,7, където Т1 – Т4 са точките, получени от 

участника, съгласно критериите по съответните подпоказатели, както следва: 

Т1 – „Репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони“, 

максимален брой точки – 30,00 точки. 

Т2 – „Високо проходим пикап 4х4“, максимален брой точки – 20,00 точки. 

Т3 – „Спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции“, 

максимален брой точки – 30,00 точки. 

Т4 – Снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул, максимален брой точки – 

20,00 точки. 

 

Т1 – „Репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони“, 

максимален брой точки – 30,00 т. Т1= Т1.1 + Т1.2  

№  

Подпоказатели 

 

Точки 

 

Т

1.1 

 

 Максимален капацитет на рамото за теглене на превозни 

средства при опънато рамо от 12 000 до 13 499 kg 

(включително) 

 

 

1 точка 
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№  

Подпоказатели 

 

Точки 

 

 

 Максимален капацитет на рамото за теглене на превозни 

средства при опънато рамо ≥ 13 500 kg (включително) 

 

 

15 точки 

Т

1.2 

 

 Пропорционално радиоуправление на всички движения на 

рамото на главния кран и хидравличните лебедки от 4 до 7 

функции (включително) 

 

 

1 точка 

 

 

 Пропорционално радиоуправление на всички движения на 

рамото на главния кран и хидравличните лебедки с 8 или 

повече функции 

 

 

15 точки 

 

Т2 – „Високо проходим пикап 4х4“, максимален брой точки – 20,00 т. 

Т2 = Т2.1 

№  

Подпоказатели 

 

Точки 

 

Т

2.1 

 

 

 

 

 Възможност само за надлъжно натоварване на стандартно 

пале (120х80 см) на пода между калниците в товарния отсек 

на автомобила 

 

 

1 точка 

 

 Възможност както за надлъжно, така и за напречно 

натоварване на стандартно пале (120х80 см) на пода между 

калниците в товарния отсек на автомобила 

 

 

20 точки 

 

Т3 – „Спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции“, 

максимален брой точки – 30,00 т. Т3 = Т3.1 + Т3.2 + Т3.3 + Т3.4 
№  

Подпоказатели 

 

Точки 

 

Т

3.1 

 

 Хидравличен помпен агрегат. Количество на маслото в 

помпения агрегат до 4,99 l (включително) 

 

1 точка 

 

 Хидравличен помпен агрегат. Количество на маслото в 

помпения агрегат ≥ 5,0 l (включително) 

 

 

7 точки 

Т

3.2 

 

 Хидравличен спасителен комплект. Хидравлична ножица. 

Клас на рязане EN от А до G (включително) 

 

 

1 точка 

 

 Хидравличен спасителен комплект. Хидравлична ножица. 

Клас на рязане EN клас ≥ Н (включително) 

 

 

8 точки 
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№  

Подпоказатели 

 

Точки 

 

Т

3.3 

 

 Хидравличен спасителен комплект. Хидравличен разпъвач. 

Отваряне на челюстите на хидравличния разпъвач до 799 mm 

(включително) 

 

 

1 точка 

 

 Хидравличен спасителен комплект. Хидравличен разпъвач. 

Отваряне на челюстите на хидравличния разпъвач ≥ 800 mm 

(включително) 

 

 

8 точки 

Т

3.4 

 

 Комплект хидравлични двойнодействащи цилиндри. 

Максимална дължина на разтягане на най-дългия хидравличен 

цилиндър до 1 399 mm (включително) 

 

 

1 точка 

 

 Комплект хидравлични двойнодействащи цилиндри. 

Максимална дължина на разтягане на най-дългия хидравличен 

цилиндър ≥ 1 400 mm (включително) 

 

 

7 точки 

 

Т4 – „Снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул “, максимален брой 

точки – 20,00 т. Т4 = Т4.1 

№  

Подпоказатели 

 

Точки 

 

Т

4.1 

 

 

 

 

 Наличие на механична система за отчет на разтоварването на 

стабилизаторите на крановото устройство 

 

 

1 точка 

 

 Наличие на система с магнитен датчик за отчет на 

разтоварването на стабилизаторите на крановото устройство 

 

 

20 точки 

 

При подготовка на техническото си предложение участниците следва да опишат 

за всяка една от предлаганите техники точно какъв параметър предлагат, за да може да 

получат съответните точки, посочени по-горе. 

Участник, който не посочи в техническото си предложение някой от 

параметрите в посочени в подпоказателите се отстранява от участие, като 

неотговарящ на изискванията на Възложителя. 

Изготвянето на техническото предложение следва да съответства напълно с 

посочените по-горе параметри на подпоказателите. Всяко несъответствие се третира 

като порок и ще води до отстраняване на участника.  
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Приложение към Методика за оценка 

  

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА” - 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ/ТЕХНИЧЕСКО ПРЕИМУЩЕСТВО 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ 

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА“ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ №1 

 

 

№ Допълнителна 

функционалност/ 

техническо преимущество 

Предложена 

допълнителна 

функционалност/ 

техническо 

преимущество 

Документация на 

производителя  
(посочва в кой официален 

документ на производителя 

могат да се открият 

описаните характеристики 

(с референтни номера на 

страници, посочване на 

хипервръзки и др..) 

О
ц

ен
к

а
 

(т
о

ч
к

и
) 

Т1 - Репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони  

Т1.1 Максимален капацитет на 

рамото за теглене на превозни 

средства при опънато рамо  

   

Т1.2 Пропорционално 

радиоуправление на всички 

движения на рамото на 

главния кран и хидравличните 

лебедки 

   

Т2 - Високо проходим пикап 4х4   

Т2 Възможност за натоварване на 

стандартно пале (120х80 см) 

надлъжно или  надлъжно  и 

напречно на пода между 

калниците в товарния отсек на 

автомобила 

   

Т3 - Спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции  

Т3.1 Хидравличен помпен агрегат. 

Количество на маслото в 

помпения агрегат 

   

Т3.2 Хидравличен спасителен 

комплект. Хидравлична 

ножица. Клас на рязане 

   

Т3.3 Хидравличен спасителен 

комплект. Хидравличен 
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разпъвач. Отваряне на 

челюстите на хидравличния 

разпъвач 

Т3.4 Комплект хидравлични 

двойнодействащи цилиндри. 

Максимална дължина на 

разтягане на най-дългия 

хидравличен цилиндър 

   

Т4 – Снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул  

Т4.1 Наличие на механична 

система/ система с магнитен 

датчик за отчет на 

разтоварването на 

стабилизаторите на крановото 

устройство 

   

 


