
 

 

 

 

 

 

 

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” ГР. ВРАЦА” 

 

 
 

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                                                                                         20 % 

П1 Предлаган гаранционен срок за извършените ремонтни 

работи 

  20 % 

Ценови показатели                                                                                                  80 % 

П2 Процент отстъпка от цената на резервните части  30 % 

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: 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



Относно техническите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П1 - Предлаган 

гаранционен срок 

за извършените 

ремонтни работи 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Тсъотв  х 100х0,20  

                                                 Тmax  

Където: 

Тсъотв – предложен гаранционен срок за извършените ремонтни 

работи от съответния участник в месеци 

Тmax  – най-дългият предложен гаранционен срок за извършените 

ремонтни работи в месеци 

 

* Предложеният гаранционен срок за извършените ремонтни 

работи следва да бъде не по-кратък от 24 месеца и не по-дълъг от 

36 месеца. 

** Участник, който посочи по-кратък или по- дълъг гаранционен 

срок за извършените ремонтни работи, от горепосочените, ще бъде 

отстранен от участие. 

 

 

Относно ценовите показатели: 

Показател Указания за определяне на оценката 

П2 – Процент 

отстъпка от цената 

на резервните 

части 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Псъотв  х 100х0,30  

                                                   Пmax  

Където: 

Псъотв – предложен процент отстъпка от цената на резервните 

части  

Пmax  – най-високият предложен процент отстъпка от цената на 

резервните части. 

 

* Предложеният процент отстъпка от цената на резервните 

части следва да бъде не по- малък от 10 %. (десет на сто).  

** Участник, който посочи по- малък процент отстъпка от цената 

на резервните части от посочения процент по-горе, ще бъде 

отстранен от участие. 

 

П3 - Цена за един 

сервизен час 

Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя П3 =  Цmin  х 100х0,50 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  – най-ниската предложена цена за един сервизен час в лева 

Цсъотв – предложената цена за един сервизен час на съответния 

участник в лева 

 

 



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.  
 

 


