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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставка на оборудване по 

ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0642-C01 

 

 

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

определят начина, по който ще се извърши оценката и класирането на офертите и ще се 

определи изпълнителя по настоящата процедура. 

2. Ще бъдат оценявани оферти, които отговарят на поставените в публичната покана 

изисквания и предлагащи условия, по-добри от поставените минимални изисквания. 

3. Само кандидати, чиито оферти са за оборудване, отговарящо на техническата 

спецификация или предлагат такова с по-добри показатели, се допускат за по-нататъшна 

оценка. До оценяване ще бъдат допуснати всички оферти за оборудване с размери на 

дължината, широчината и височината по-малки или равни на посочените стойности. Оферти за 

оборудване с размери, по-големи от посочените са недопустими за участие в търга. 

4. Комплексната оценка (КО) на офертите се определя като сбор от оценките по всеки 

един от показателите: КО = П1+ П2 + П3 + П4 

5. Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

6. Оценката на офертите ще се извърши по критерий „Оптимално съотношение цена-

качество”  на база посочените по-долу показатели. 

 

Моля, всички оференти да имат предвид, че съгласно чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016г. 

бенефициентът ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД може по всяко време да проверява заявените от 

кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 

документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

При съмнение за недобросъвестно оферирани условия и обстоятелства 

Оценителната комисия има право и може да ги подложи на проверка преди да изготви 

оценителния протокол за класиране на кандидатите и определяне на печелившата 

оферта. 
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ МНОГОЛИСТНО ТЕСТО – 1 БРОЙ 

 
Таблица 1 - Показатели за оценка 

Показател – П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена - П 1 30 % (0,30) 100 К 1 

2. Гаранционен срок - П 2 30 % (0,30) 100 К 2 

3. Гаранционна поддръжка и сервиз – П 3 20 % (0,20) 100 К 3 

4. Следгаранционно обслужване - П 4 20 % (0,20) 100 К 4 

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

Показател 1 

Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките 

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

следната формула: 

 

                                             С min 

            К 1  = 100   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „100” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

П 1 =  К 1   х   0,30, където: „0,30” е относителното тегло на показателя 
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Показател 2 

Гаранционен срок - П 2, с максимален брой точки 100 и относително тегло - 0,30. 

 

Таблица 2  - Параметри по Показател П 2      

Показател П 2 

Гаранционен срок 

 

Параметри 
Брой точки 

/К 2/ 

Гаранционен срок 

до 12 месеца вкл. 40 точки 

над 12 месеца до 24 месеца вкл. 60 точки 

над 24 месеца 100 точки 

Максимално възможни точки по показател  „Гаранционен срок” П2  100 точки 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-

добри условия по отношение на Гаранционния срок.  

Точките по втория показател на n - я участник се получават по следната формула: 

П 2 = К 2 х 0,30, където „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 

Гаранционна поддръжка и сервиз - П 3, с максимален брой точки 100 и относително тегло 

в комплексната оценка 0,20.  

Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложени най-добри условия 

по отношение на Гаранционна поддръжка и сервиз, като точките по показателя се 

изчисляват, като сума от точките, присъдени за всеки параметър, посочен в таблица № 3  

 

Таблица 3 – Параметри по Показател П 3 

 

Показател П 3 

 Гаранционна поддръжка и сервиз 

Параметри 
Брой точки 

/К 3/ 

 

1. Време за реакция при възникнала 

авария  

 

до 24 часа вкл. 50 точки 

над 24 часа до 36 часа вкл. 30 точки 

над 36 часа до 48 часа вкл. 20 точки 

над 48 часа. 10 точки 
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2. Срок за отстраняване на аварията 

 

до 48 часа вкл. 30 точки 

над 48 часа до 72 часа вкл. 20 точки 

над 72 часа 10 точки 

3. Време за осигуряване на резервни 

части 

до 48 часа вкл. 20 точки 

над 48 часа до 72 часа вкл. 15 точки 

над 72 часа 5 точки 

Максимално възможни точки по показател  „Гаранционна поддръжка и 

сервиз” – П 3 

100 точки 

 

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

П 3 =  К 3   х   0,20, където: „0,20” е относителното тегло на показателя 

 

 

 

 

Показател 4 

Следгаранционно обслужване - П 4, с максимален брой точки 100 и относително тегло - 

0,20. 

 

Таблица 4  - Параметри по Показател П 4      

Показател П 4 

Следгаранционно обслужване 

 

Параметри 
Брой точки 

/К 4/ 

1. Срок на следгаранционно 

обслужване 

 

от 1 до 2 години вкл. 10 точки 

над 2 до 3 години вкл. 20 точки 

над 3 до 4 години вкл. 30 точки 

над 4 до 5 години вкл. 40 точки 

над 5 години 60 точки 

2. Срок за осигуряване на 

резервни части след 

гаранционния срок 
 

от 1 до 2 години вкл. 10 точки 

над 2 до 3 години вкл. 15 точки 

над 3 до 4 години вкл. 20 точки 

над 4 до 5 години вкл. 25 точки 

над 5 години 40 точки 

Максимално възможни точки по показател  „Извънгаранционно 

обслужване” П4  

100 точки 
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Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-

добри условия по отношение на Следгаранционно обслужване. Точките по показателя се 

изчисляват, като сума от точките присъдени за всеки за всеки параметър, посочен в 

Таблица № 4. 

 

Точките по четвъртия показател на n - я участник се получават по следната формула: 

П 4 = К 4 х 0,20, където „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Комплексната (финална) оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от 

оценките на офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 + П 3 +  П 4  

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


