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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  автомобили марка „Тойота“  на ТП Държавно ловно стопанство 

„Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС 

Шерба, съгласно техническа спецификация“ 

 

1.Общата прогнозна стойност на поръчката е 37000,00 лева без включен ДДС, за която 

Възложителят сключва договор и която не е задължителна за усвояване и зависи изцяло 

от нуждите му, от които: 

1.1.За ремонт и текущо техническо обслужване в размер на 8000,00 лева без ДДС за 

прогнозно количество от около 300  часа по 60 минути технологично сервизно време; 

1.2.За различни видове резервни части – прогнозна стойност в размер на 26000,00 лева 

без ДДС; 

1.3.За смазочни материали, антифриз и други консумативи- за прогнозно количество 

от около 150 л с прогнозна стойност в размер на 3000,00  лева без ДДС  

 

2. Критерий за оценка на офертата:  

2.1.Икономически най – изгодна оферта за извършване на услугата по видове 

ремонтни дейности на база оптимално съотношение качество/цена.  
2.2. Класиране на кандидатите. Крайното класиране на кандидатите се извършва на 

база икономически най – изгодна оферта на база оптимално съотношение 

качество/цена; 
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2.3 Показатели за оценка: К компл. = К1+К2 , като критериите К1 е  ценови, а К2 е 

критерии включващ качествени аспекти от предмета на обществената поръчка 

 

Максимален брой точки на комплексната оценка: 100  

Където:  
1. Критерии К1 Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1 (един) 

сервизен час труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, изчислен по формулата:  

К1 = ( C min : Cn)*80;  
С min - предложната най - ниска цена за 1 сервизен час труд без вкл. ДДС от кандидат, 

участващ в процедурата;  

Cn - предложната цена за 1 сервизен час труд без вкл. ДДС от оценявания кандидат;  

80 - коефициент на тежест на критерия К1 в общата оценка, като максималните точки, 

които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 

80 точки  

 

2.Критерии К2: Наличие на оторизация от съответния производител/официален 

представител за Р. България за извършване на дейности по техническо обслужване , 

техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 

прегледи с части и материали на производителя за автомобили с  марка Тойота:  

К2 = Отор(Тойота): 100 *20, където:  
- При представени доказателства за наличие на оторизация за извършване на дейности 

по техническо обслужване и ремонт за автомобилите от марка – „Тойота“ съответния 

участник получава - 100 точки  

- При липса на представени доказателства за наличие на оторизация за извършване на 

дейности по техническо обслужване и ремонт за автомобилите от марка – „Тойота“ 

съответния участник получава - 0 точки 

100 - Максималния брой точки, които даден участник може да получи по този показател. 

20 - коефициент на тежест на критерия К2 в общата оценка, като максималните точки, 

които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 

20 точки 

 

            На първо място се класира предложението, получило най – висок общ брой точки.  

При наличие на две или повече оферти с еднакъв общ брой максимални точки, на 

основание разпоредбите на чл.58, ал.2, т.1 от ППЗОП, на първо място се класира 

офертата, в която се предлага най – ниска цена по критерий К1 . 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. 

 


