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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

 

     Оценката на офертите ще се извърши по критерия “Икономически най-изгодна 

оферта”. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, за която е налице 

оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и 

на показатели, включващи качествени, аспекти на обслужване, поддръжка и техническа 

помощ свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във 

връзка с чл. 70 ал. 4, т. 1 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще 

се извърши в съответствие с изискванията на ЗОП. 

2. Ценовите предложения се отварят от председателя на комисията в тяхната 

последователност на постъпване. Пликовете с ценови предложения на участници, чиито 

оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия – не се отварят.  

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 

възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като 

сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

4. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка са описани в настоящата 

документация: 

5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на 

провеждане на публичния жребий и могат да изпратят упълномощени представители. 

6. Участниците трябва да посочат цените  в ценовото си предложение в лева, без ДДС, 

закръглени до  втория знак след десетичната запетая.  

 

Комплексната оценка К се изчислява по следната формула: 
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К = C + M + N  

 

Показател C - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" с 

максимален брой точки – 50 се изчислява по следната формула: 

C = Cmin / Cn * 50 , където: 

Подпоказател Cn - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" на 

оценявания участник; 

Подпоказател Cmin – Най – ниската „Обща цена на артикулите, предмет на 

поръчката" измежду всички участници. 

 

Показател М – „Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет 

на настоящата процедура“ с максимален брой точки – 35 се изчислява по следната 

формула: 

М = Мmin / Мn * 35 , където: 

Подпоказател Мn – „Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, 

предмет на настоящата процедура“  на оценявания участник; 

Подпоказател Мmin – Най – краткия „Срок за изпълнение на всяка поръчка 

на артикули, предмет на настоящата процедура“  измежду всички участници. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: участникът предлага срока в работни дни и същият трябва да 

бъде цяло число, което да е различно от нула. Участниците могат да предлагат срок 

за доставка и монтаж не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни. В случай че 

участник предложи по-дълъг срок за доставка и монтаж и/или предложи срок, който 

не е цяло число работни дни различно от нула, ще бъде отстранен от процедурата. 

 

Показател N – „Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация относно 

артикулите, предмет на настоящата процедура“ с максимален брой точки – 15 се 

изчислява по следната формула: 

N = Nmin / Nn  * 15 , където: 

Подпоказател Nn – „Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация 

относно артикулите, предмет на настоящата процедура“   на оценявания участник; 

Подпоказател Nmin – Най – краткия „Срок за отстраняване на всяка подадена 

рекламация относно артикулите, предмет на настоящата процедура“ измежду 

всички участници. 

ЗАБЕЛЕЖКА: участникът предлага срока в работни дни и същият трябва да 

бъде цяло число, което да е различно от нула. Участниците могат да предагат срок 

за отстраняване на рекламация не по-дълъг от 10 (десет) работни дни . В случай че 

участник предложи по-дълъг срок за отстраняване на всяка подадена рекламация 

относно артикулите предмет на настоящата поръчка  и/или предложи срок, който не 

е цяло число работни дни различно от нула, ще бъде отстранен от процедурата. 

 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки 

участник. 

 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира 

на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им 

комплексна оценка. 


