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В провежданата процедура за определяне на изпълнител по ПМС № 69/2013г. критерия за 

оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на 

допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна 
оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените 

показатели.  
 
1. Оценка на офертите  
Оценяването на предложенията се извършва на база комплексна оценка на съответния 

кандидат (Ко), получена по формулата:  

 
Ко = П 1+ П 2 + П 3, където: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен брой 

точки 

Символно 
обозначение 

( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена - П1 30 %(0,30) 100 Т ц 
2. Допълнителни технически 

характеристики П2 
50 %(0,50) 100 Т т.х. 

3. Гаранционен срок П3 20 %(0,20) 100 Т г.с. 
 
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 

са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка 

(до 100%); в колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за 

всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще 

получи дадена оферта в конкретен показател. 
 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
 

 

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30 
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Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 

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

предложена цена по следната формула:  

С min  

Т ц = 100 х -----------------, където :  

C n  

� “100” е максималните точки по показателя ;  

� “Cmin” е най-ниската предложена цена ;  

� “Cn ”е цената на n-я участник  

 

Оценката  по първият показател на всеки участник се получават по следната формула:  

 
П 1 = Т ц х 0,30, където:  

“0,30” е относителното тегло на показателя 

 

 
Показател 2 - “Допълнителни технически характеристики”, с максимален брой 

точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30. 

 
Техническа характеристика Стойност Точки Т т.х. 
Контролер с възможност  за включване 

на машината към софтуер за управление 

да 20 точки 

 

Устройство ( принадлежности ) за 

измиване на ситата 

да 20 точки 

 

Брой сита с рамки 4 бр. 2 точка 

 5 бр. 4 точки 

 6 бр. 5 точки 

 7 бр. 7 точки 

 8 бр. 9 точки 

 9 бр. 12 точки 

 10 15 точки 

   

 

Стилажна система за складиране на 

заготовки и готова продукция 

да 10 точки 

Работна кабина за предпазване от 

запрашеност и осигуряване на чистота 

да 25 

 

Окомплектовка с предпазни средства за 

обезопасяване производствения процес 

и персонала по време на работа. 

да 10 

 

Оценката по втория показател на всеки участник се получават по следната формула:  

 
П 2 = Т т.х. х 0,50, където:  

“0,50” е относителното тегло на показателя 
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Показател 3 - “Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,20. 
 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-дълъг (в месеци) 

гаранционен срок – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:  

   С n 

Т г.с. = 100 х -----------------, където :  

    C макс 

� “100” е максималните точки по показателя ;  

� “Cмакс” е най-дългия предложен гаранционен срок (в месеци) ;  

� “Cn ”е гаранционният срок предложен от n-я участник  

 

Оценката  по третия показател на всеки участник се получават по следната формула:  

 
П 3 = Т г.с. х 0,20, където:  

“0,20” е относителното тегло на показателя 
 
2. Методика за оценяване на офертите  

2.1. Основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на представените от Кандидата 

документи и материали. Само Кандидати, чиито оферти отговарят на предварително 

зададените общи и квалификационни изисквания на Възложителя, се допускат до по-

нататъшна оценка.  

2.2. Само Кандидати, чиито оферти отговарят на утвърдената от Възложителя “Техническа 

спецификация” за изпълнение на поръчката или предлагат артикули с по-добри показатели, се 

допускат до по-нататъшна оценка.  

2.3. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите.  

2.4. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за комплексна 

оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.  

2.5. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.  

 
2.6. При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът с по-висока оценка по 

показател Допълнителни Технически характеристики. 

 

Забележка: Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в определен 

срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат 

значение за формиране на оценките и класирането на офертите. 


