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МЕТОДИКА 
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

по процедура за избор на изпълнител с предмет: 

Доставка на ДНА “Документирани технология и методология, представляващи Ноу-

Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие с 

хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС“ 

в съответствие с Техническата спецификация 

 

I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-

ИЗГОДНА ОФЕРТА” 

Съгласно предварително обявените условия и избрания Критерий “Икономически 

най-изгодна оферта”, класирането на допуснатите до участие оферти ще се извърши на 

база на получената оферта от кандидати, които предлагат доставка на заявеното ДНА. 

Изборът на кандидата, на който ще бъде възложена доставката ще се осъществи на базата 

на Оптимално съотношение качество-цена с комплексна оценка (КО). 

„Комплексна оценка” - (КО) – се образува като сума от индивидуалните оценки за 

предложените от съответния кандидат характеристики, по предварително определените 

показатели. 

1. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНИ ТЕГЛА 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимален 

брой точки/ 

максимална 

оценка по 

показателя 

Символно 

обозначение 
(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предлагана цена – П1 40 % (0,40) 10/4 Т ц 

2. Срок на доставка/ изпълнение – П2 30 % (0,30) 10/3 Т с.д. 

3. Срок на поддръжка след доставката – П3 30 % (0,30) 10/3 Т с.п. 

ОБЩО: 100% (1.00) /10 КО 
 

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%) или дробно число (до 1.00); в колона № 3 е посочен максимално 

възможният брой точки (еднакъв за всички показатели) и съответната максимална 

оценка (относителното тегло Х максималния брой точки); в колона № 4 е дадено 

символното обозначение на получените точки, които получава дадена оферта за 

конкретна обособена позиция по конкретен показател.  
 

 

http://www.eufunds.bg/


                               

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 
 

Проект  BG16RFOP002-2.001- 0746 „ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД с нов производствен капацитет и подобрени 

продукти“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

2 

2.МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за 

съответната обособена позиция – 10 точки. Точките за тази обособена позиция на 

останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: 

Ц min 

Т ц  = 10  х   -----------------, където: 

Ц n 

 „10” е максималните точки по показателя; 

 „Ц min” е най-ниската предложена цена; 

 „Ц n ”е цената на n-тия участник. 

 

Оценката П1 по първия показател на n-тия участник се получават по следната 

формула: 

П1 = Тц   х   0,40, където: 

 „0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2 – „Срок на доставка/ изпълнение”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-кратко време за 

доставка (в календарни дни), обективно доказано и определено в приложения План по 

качеството и включващо всички предложени дейности в офертата – 10 точки.  

Срокът на доставка/ изпълнение неможе да е по-кратък от 30 календарни дни, като 

се взема предвид и крайния срок за изпълнение на проекта, определен в договора на 

Бенефициента. 

Бенефициента има право да поиска допълнителна обосновка и доказателства за 

правилното определяне на срока на доставка/ изпълнение. 

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

време за доставка (в календарни дни) по следната формула: 

С min 

Т с.д.  = 10  х   -----------------, където: 

C n 

 „10” е максималните точки по показателя; 

 „Cmin” е най-кратко време за доставка (в календарни дни); 

 „Cn ”е времето за доставка (в календарни дни) на n-тия участник. 

 

Оценката П2 по втория показател на n-тия участник се получават по следната 

формула: 

П2 = Т с.д.   х   0,30, където: 
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 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Срок на поддръжка след доставката” – срок, за който 

Изпълнителя се задължава да предоставя данни поне веднъж на 6 (шест) месеца за 

актуалността на нормативните и нормативно-техническите изисквания, свързани с 

изпълнението на нормативните и нормативно-техническите изисквания на ЕС към 

усвоените технологии и произвежданите продукти (условие за поддържане на 

съответствието с изискванията на ЕС). Този показател е с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Срокът за поддръжка след доставката неможе да надвишава времето за мониторинг 

на изпълнението на проекта на бенефициента, определен в Насоките за кандидатстване. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-дълго време за 

поддръжка след изпълнението на доставката (в месеци), обективно доказано и определено 

в приложения План по качеството – 10 точки. 

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

време за реакция (в астрономически часове) по следната формула: 

СП n 

Т с.п.  = 10  х   -----------------, където: 

СП max 

 „10” е максималните точки по показателя; 

 „СПmax ” е най-дългото време поддръжка след доставката (в месеци); 

 „СПn ” е време поддръжка след доставката (в месеци) на n-тия участник. 

 

Оценката П3 по третия показател на n-тия участник се получават по следната 

формула: 

П3 = Т с.п.   х   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Комплексната оценка (КО) на участника, който желае да достави необходимите 

ДНА се получава като сума от оценките на офертата по четирите показателя, изчислени по 

формулата:  

 

КО = П1 + П2 + П3 

 

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

 

При получаване на еднакви комплексни оценки от двама и повече кандидати, за 

доставчик се избира този кандидат, който притежава по-дълъг опит в изпълнението 

на подобни доставки, доказан чрез допълнително изисквани от кандидатите 

документи. 
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