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ПРИМЕРНА МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически 

най-изгодната оферта, която може да включва : 

1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се 

извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност); 

2. “Ниво на разходите“ 

3. Оптимално съотношение качество-цена 

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално 

съотношение качество-цена“ 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. Когато са избрани 

тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен 

елемент от документацията на възложителя.  

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на 

показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на 

изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС № 

160/01.07.2016 г. 

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят 

следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната 

поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално 

възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, 

ги подрежда по важност в низходящ ред.  

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде 

определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни 

стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.  

 

В процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и 

почистващи пробиотични продукти - 1 бр. 

по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.026-0002-C01 по 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Водено от общносните 

местно развитие по процедура BG16RFoP002-1.026, МИГ Девня-Аксаково – Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятието. Оценката на офертите ще се извършва на база 

оптимално съотношение цена-качество и икономически най-изгодна оферта. Класирането 

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

определените показатели. 

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

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

оценка за Показател 3 – Допълнителни технически характеристики обект на оценка. 

 

В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са 

конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни 

тегла в комплексната оценка, както следва: 

 

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) 10 Т ц. 

2.Гаранционен срок – П 2   20 % (0,20) 10 Т г.с. 

3.Допълнителни технически 

характеристики обект на оценка – П3 

  35% (0,35) 10 Тт.х. 

4. Срок за доставка – П4     15 (0,15) 10 Тс.д. 

 
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 

е посочен 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.  

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

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

тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

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

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

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

                                             C n  

 „10” 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: 
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П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – “Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло - 0,20. 

Максималният брой точки получава офертата с предложени най-добри условия по 

отношение на гаранционния срок – 10 точки. Разпределението на точките ще се определя 

в зависимост от изискванията посочени в таблица по-долу: 

 

Таблица 2 за Показател П2 – „Гаранционен срок”: 

 

Период на „Гаранционен срок” Точки (Т г.с.) 

от 12 месеца до 24 месеца включително 4 т. 

от 25 месеца до 36 месеца включително 6 т. 

от 37 месеца до 48 месеца включително 10 т. 

над 48 месеца 10 т. 

 

ВАЖНО: Предложеният гаранционен срок  се посочва в месеци, като цяло число! 

  

 Предложеният от изпълнителя гаранционен срок на оборудването да е минимум 12 

месеца. 

     Забележка към показател 2: При офериране на гаранционна поддръжка под 12 месеца 

– офертата на кандидата няма да бъде разглеждана. При офериране на гаранционна 

поддръжка над 48 месеца кандидатът получава максимален брой точки. 

 

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

 

П 3 =  Т г.с.   х   0,20 , където : 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Съответствие с допълнителни технически характеристики”, с 

максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,35. 

Броят на точки от показател 3 се определя в зависимост от предложените в 

офертата технически характеристики и съответствието им с изискванията на 

бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост от наличието или 
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липсата на определени допълнителни технически характеристики, посочени в 

последващата таблица: 

 

Таблица № 2 за Показател П3: „Съответствие с допълнителни технически 

характеристики” 

 

Допълнителни технически характеристики обект на оценка  Точки 

1/ Всички детайли от  херметичните вакуумни хомогенизатори 

с полезен обем по 1000 л./ 2 броя , които са в контакт с 

продукта да са изработени от неръждаема стомана AISI 316 или 

друга с  еквивалентни характеристики. 

 

Наличие – 1 т.,  

Липса – 0 т. 

2/ PVC тръбите за рециркулиращата двойно мембранна помпа 

на херметичните хомогенизатори 2 броя и прилежащата към 

тях арматура да имат топлоустойчивост  над 85˚ C и точка на 

запалване (flash point) над  480˚С. 

 

Наличие – 1 т.,  

Липса – 0 т. 

3/ Всички детайли от буферния съд с полезен обем 1000 л./ 3 

броя,   които са в контакт с продукта да са изработени от 

неръждаема стомана AISI 316 или друга с еквивалентни 

характеристики. 

 

Наличие - 1 т.,  

Липса – 0 т. 

4/  Всички детайли на линията за пълнене и затваряне на 

флакони , които са в контакт с продукта да са изработени от 

неръждаема стомана AISI 316 или друга с еквивалентни 

характеристики. 

 

 

Наличие – 1 т.,  

Липса – 0 т. 

5/Филтриране на входящите технологични води със степен на 

пречистване: 

- По отношение на бактерии минимум 99,999999 % 

- По отношение на вируси минимум 99,999 % 

 

Наличие – 2 т.,  

Липса – 0 т. 

6/Абсорбация на хлор от филтриращата система – 200 000 

ppmh. 

 

Наличие – 2 т.,  

Липса – 0 т. 

7/ Наличие на дистанционна диагностика на линията през 

INTERNET; 

Наличие – 2 т.,  

Липса – 0 т. 

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

 

П 3 =  Т т.х.   х   0,35 , където : 

 

 „0,35” е относителното тегло на показателя. 

 

 

 Показател 4 „Срок за доставка”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,15.  

 

Максималният брой точки получава офертата с предложени най-добри условия по 

отношение на срока – 10 точки. Разпределението на точките ще се определя в зависимост 

от изискванията посочени в таблица по-долу: 

 

Таблица 3 за Показател П4 – „Срок на доставка”: 

 

Срок за доставка, в месеци Точки (Т д.) 

от 6 до 8  включително 10 т. 

от 9 до 10 включително 8 т.  

от 11 до 12 включително 6 т. 

от 13 до 14 включително 3 т. 

от 15 месеца и повече 0 т. 

 

ВАЖНО:  

 С цел недопускане предлагането на нереалистично кратък срок на доставка, обект на 

оценка, минималната долна граница на показател 4 /П4/  срок за изпълнение на 

предмета на процедурата е не по-крътък от 6 месеца. Оферти с по-кратък срок от  6 

месеца няма да бъдат разглеждани. 

 Оферираният срок на доставка следва да е посочен като цяло число в месеци. 

 

Под „срок за доставка“ се разбира моментът от деня следващ деня на сключване на 

договора до подписване на приемо-предавателен протокол за доставено оборудване.  

 

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

 

П 4 =  Т д.   х   0,15 , където : 
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 „0,15” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П1 + П2+ П3 + П4 

 

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


