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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

 

     Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на 

ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на 

консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни 

материали  , антифриз и други  консумативи,  доставени от  изпълнителя  за  служебни 

леки и товарни  автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП 

Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа 

спецификация“ 
 

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да 

се определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците, 

допуснати до оценка.  

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 

последователност:  

1. Проверка за пълнота и съответствие с изискванията на представените документи. 

Офертите, които не отговарят на изискванията на ЗОП и настоящата документация за 

участие в процедурата или не са подадени в съответствие с приложените образци се 

отстраняват след мотивирана обосновка от комисията и не се оценяват.  

2. Показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, 

които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от 

възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална 

квалификация и технически възможности. 

3. Всички оферти се оценяват при еднакво прилагане на показателите за оценка и на 

комплексната оценка на офертите.  

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 
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 Крайно класиране на участниците: 

„Икономически най-изгодна оферта”, която се изчислява по следната 

формула: 

КО=К1+К2+К3 

КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т. 

К1 – цена за положен труд за 1 сервизен час – 70 т.  

К2 – крайна обща цена за доставка на резервни части, смазочни материали, 

антифриз и др консумативи – 20 т. -  крайната обща цена се образува от сбора на 

предложените единични цени за резервни части, смазочни материали , антифриз и 

други консумативи, описани в ценовата оферта. 

К3 – процент отстъпка за непосочени в списъка от техническата 

спецификация резервни части , смазочни материали, антифриз и др  консумативи 

– 10 т.; 

 

К1=К1min/К1n*70 – където: 

К1min – най–ниска цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

участник; 

К1n – предложена  цена за  положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

конкретния участник; 

 

К2=Кmin/Кn*20 – където: 

Кmin – най–ниска обща цена за доставка на резервни части, смазочни материали, 

антифриз и други  консумативи, предложена от участник; 

Кn – обща цена за доставка на резервни части , смазочни материали, антифриз и 

други  консумативи, предложена от конкретния участник; 

 

К3=Кn/Кmax*10 за непосочени в списъка от техническата спецификация 

резервни части, смазочни материали, антифриз и други  консумативи – където: 

Кn – процент отстъпка от резервни части, смазочни материали, антифриз и други 

консумативи, непосочени в списъка от техническата спецификация, предложена от 

конкретния участник; 

Кmax – най–висок процент отстъпка, предложена от участник за резервни части, 

смазочни материали, антифриз и други консумативи, непосочени в списъка от 

техническата спецификация, предложена от участник; 

Предложеният процент отстъпка, следва да е различен от нула.  

 

Класиране на офертите: 

Комисията разглежда, оценява и класира допуснатите оферти по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 

При равенство на комплексната оценка, на първо място се класира участникът с 

най–висока стойност по К1, а когато и той е равен класирането се извършва публичен 

жребий. 
В случай, че предлаганите цени на две или по-вече оферти са равни, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, 

предложили равните цени, по реда на чл.58,ал.3 от ППЗОП. 

 


