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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

за извършване на доставка с предмет: 

 

„Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване/обзавеждане за нуждите на НУФИ 

„Филип Кутев“ – гр. Котел“ 

 

При оценката на офертите първо се разглежда предложението за изпълнение на 

поръчката, след това се оценяват предложените ценови параметри и накрая двете оценки 

се обединяват. 

Техническа оценка 

Преди да се пристъпи към техническата оценка на участниците се проверява 

предложените артикули да покриват минималните технически параметри посочени в 

документацията. Ако предложението не покрива всичките или част от зададените 

параметри от Възложителя, съответния участник не се допуска до техническа оценка. 

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията в 

съответствие с критериите за оценка и се отразява в таблица за оценка на резултатите. За 

покриването на всеки от критериите се дават оценка от 0 до 100 точки. .Оценката се 

записва в съответната графа на таблицата за оценка, умножава се по коефициента за 

тежест на съответния критерий /Kт/ и полученият резултат се записва в съответната графа. 

Критерии за оценка на предложението за изпълнение. 

         Техническата оценка се формира от следните показатели:  

Тi = 0,7 t1 + 0,3 t2  

 t1  – срок на доставка на оборудването/обзавеждането   kт = 0.70 

 t2  – гаранционен срок на предлаганото оборудване/обзавеждане   kт = 0.30 
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2.1.1.1. Срок за доставка на оборудването/обзавеждането – t1 

 t1 = (Rmin/Ri)х100 точки, 

където  Rmin – най-краткият предложен срок за доставка  

             Ri    – предложения срок за доставка от i-тия кандидат 

2.1.1.2. Гаранционен срок на предлаганата техника – t2 

 За една година гаранционен срок се полагат 25 точки 

75 точки – за гаранционен срок от 3 години 

 100 точки – за гаранционен срок от 4 и повече години 

 За предложения в диапазона между една и две, две и три и три и четири години 

точките полагащи се за месеците над съответната година се изчисляват пропорционално на 

полагащия се брой точки за една година – 25 точки. 

Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата е 

50% 

Финансова оценка 

Финансовата оферта се проверява, за да се установи, че е подготвена и представена 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: 

 При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

 При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се 

приема сумата без начислен ДДС. 

 Когато общата стойност за изпълнение на поръчката не съответства на сбора от 

стойностите за отделните позиции, за вярна се приема общата стойност, а другите цени 

се коригират. 

Ако Участникът не е съгласен с тези корекции, той се отстранява от участие в 

процедурата. 
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Финансовата оценката за «предлаганата цена» се изчислява по следната формула:  

Фi = (Pmin/Pi)x100,  

където: Фi     –  оценка на i-тото финансово предложение;  

 Pmin  – най-ниската цена;  

 Pi      – цена на i-тото предложение.  

Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата е 50% 

Обща оценка 

Общата оценка на i-тото предложение се получава от сбора на техническата оценка и 

финансовата оценка по следната формула:  

 Еi = 0.5 Тi + 0.5 Фi,    

където: 

 Еi      – общата оценка на i-тата оферта, 

 Тi      – техническата оценка на i-тата оферта, 

 Фi     – финансовата оценка на i-тата оферта. 

 Крайно класиране на участниците: Крайното класиране на участниците се извършва 

по броя на точките получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с 

най-висока оценка. 

 


