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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: 

 

Оценката се извършва, съгласно описаната по-долу методика за оценка на 

офертите. 

 

Оценка на “Предложение за изпълнение на поръчката” – П1 

Коефициент на тежест на оценката на предложението за изпълнение на 

поръчката в комплексната оценка на офертата е 60 %. 

 

Показатели за оценка и относително тегло в общата оценка на 

предложението за изпълнение на поръчката: 

 

 

Определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1 - Предложен “Срок за изпълнение на конкретна заявка ” 

(работни дни) /К1/ и относително тегло в общата оценка – 20 

Посоченият срок следва да бъде реално изпълним, като предложения срок 

следва да бъде обоснован писмено в техническото предложение на офертата. 

Максималният брой точки получава офертата с най-къс предложен срок - 30 

точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

срок по следната формула: 

 

К1 = (Сmin) x 20, където: 

             Сn 

“Сmin” е най-кратък предложен срок; 

“Сn” е срок за доставка на n-тия участник; 

Показател 2 - Предложен “Срок за отстраняване на повреди” (работни дни) 

/N1/и относително тегло в общата оценка – 20 

Посоченият срок следва да бъде реално изпълним. 

Максималният брой точки получава офертата с най-къс предложен срок - 20 

точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

срок по следната формула: 

 

N1 = (Nmin) x 20, където: 

          Nn 

“Nmin” е най-кратък предложен срок; 

Показатели 

 
Относителна 

тежест 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

 

1 2 3 4 

Срок за изпълнение на конкретна заявка 20% 20 К1 

Срок за отстраняване на повреди 20% 20 К2 

Гаранционен срок 20% 20 К3 
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“Nn” е срока на n-тия участник; 

Показател 3 – Предложен “Гаранционен срок” (месеци) /N1/и относително 

тегло в общата оценка – 20 

Посоченият срок не може да бъде по –кратък от гаранционните срокове дадени 

от производителя. 

Максималният брой точки получава офертата с най-дългия предложен срок - 20 

точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

срок по следната формула: 

 

N1 = (Nmin) x 20, където: 

          Nn 

“Nmin” е най-кратък предложен срок; 

“Nn” е срока на n-тия участник; 

 

Общата оценка (П1) на всеки участник, допуснат до оценяване се получава 

като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

П1 = К1+ К2+К3 

 

ІІ. Финансова оценка – П2 

Коефициент на тежест на финансовата оценка в комплексната оценка на 

офертата е 40%. 

Финансовата оценка за “предлаганата цена” се изчислява по следната формула: 

 

П2 = (Fmin) x 40, където: 

          Fn 

“Fmin” е най-ниска предложена крайна обща цена; 

“Fn” е предложената цена от n-тия участник; 

ІІІ. Комплексна оценка КО 

 

Комплексната оценка на n-тото предложение се получава от сбора на 

предложението за изпълнение на поръчката и финансовата оценка по следната 

формула: 

 

КО = П1 + П2, където: 

П1  е общата оценка на n-тото предложението по „Предложение за 

изпълнение на поръчката”; 

П2 е финансовата оценка на n-тото предложение. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките получени 

за всеки участник. 

На първо място се класира участникът с най-висока оценка. 

 

 

 


