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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

I. В процедурата за избор на изпълнител с предмет:  

„Доставка на специализирани автомобили за „Кремък“ ЕООД“,  включваща 2 (две) 

обособени позиции:   

Обособена позиция №1: „Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна 

дейност) - 2 броя.“  

Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по 

СОТ) - 1 брой.“  

 

съгласно чл. 51 от ЗУСЕСИФ и чл. 3 от ПМС № 160/2016 г. за изпълнител ще бъде 

определен участникът, предложил икономически най-изгодната оферта по критерия 

„оптимално съотношение качество-цена“.  

Класирането на допуснатите до участие оферти ще се извърши поотделно за всяка 

обособена позиция на база на получената от всяка оферта “Комплексна оценка” (КО), 

която е сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели.  

До оценка по същество и класиране ще бъдат допуснати само офертите на тези 

кандидати, чиито:  

 Технически оферти покриват задължителните минимални технически и 

функционални изисквания към оборудването и условия за доставка по 

съответната обособена позиция, и 

 Финансови оферти не надхвърлят посочените максимални прогнозни цени и 

съответстват на определените задължителни условия за плащане.  

  
Оценката на офертите и по двете обособени позиции ще бъде извършена въз основа 

на предложенията на кандидатите в техните оферти, по следните показатели: (i) срок за 

доставка (Ср.Д) и (ii) предложена цена (ПЦ), като начинът за определяне на 

показателите и тежестта им в комплексната оценка е следният:  

 

Показател – П 
(наименование) 

Относително 

тегло в КО 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Срок на доставка 50 % (0,5) 50 ТСр.Д 

2. Предложена цена  50% (0,5) 50 ТПЦ 
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В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 

посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 

100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички 

показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена 

оферта в конкретен показател. 
 

Указания за определяне на оценката по всеки показател и комплексната оценка 

 

1. Показател 1: „Срок на доставка“ (ТСр.Д): максимален брой точки 50 и относително 

тегло в комплексната оценка 50% (0,5).  

ТСр.Д се определя по следния начин:  

 участникът, предложил най-кратък срок за доставка, изразен в календарни 

дни, получава оценка 50;  

 точките по показателя на останалите кандидати се изчисляват по формулата: ТСр.Д =  

(най-краткия предложен срок за доставка (в календарни дни) от кандидат, допуснат до 

класиране/предложеният срок за доставка (в календарни дни) от конкретния 

кандидат)*50.  

 

2. Показател 2„Предложена цена” (ТПЦ): максимален брой точки 50 и относително тегло 

в комплексната оценка 50% (0,5).  

ТПЦ се определя по следния начин: 

 участникът, предложил най-ниска цена (в лева), получава оценка 50; 

 оценките на всички останали кандидати се изчисляват по формулата: ТПЦ = 

(минималната предложена цена / цената, предложена от кандидата)*50, където 

„минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена (в лева) от 

кандидат, допуснат до класиране; „цената, предложена от кандидата” е цената, 

предложена от конкретен кандидат за доставката (в лева). 

 

3. Комплексната оценка (КО) за определяне на „икономически най-изгодната оферта” по 

критерия „оптимално съотношение качество-цена“, представлява съвкупност от оценките 

по отделните показатели на всеки кандидат, претеглени спрямо със съответната им 

относителната тежест. 

Относителните тежести на отделните показатели са както следва:  

ТСр.Д = тежест 50 % (0,5) 

ТПЦ  = тежест 50 % (0,5) 

 

Комплексната оценка (КО) се определя по формулата: 

КО = (ТСр.Д *0,5) + (ТПЦ *0,5) 
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На първо място се класира участникът, чиято оферта има най-голям брой точки по 

комплексната оценка.  

Останалите оферти се класират по низходящ ред. 
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