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ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ      

 

Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до 

разглеждане, ще бъдат оценявани по следната методика за определяне на комплексната оценка: 

 

I. Критерий за оценка  

Критерият за оценка на офертата е икономически най-изгодна оферта.  

II. Показатели.  

Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им 

тежест са: 

1. Показател, отразяващ относителната тежест на цената на офертата – 60% (с 

максимален брой точки 60). 

 

2. Показател, отразяващ относителната тежест на срока на доставка – 40% (с 

максимален брой точки - 40 общо за всички подпоказатели включени в показателя ); 

 

III. Методика за оценяване на офертите  
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания 

за определяне на оценката по всеки показател и подпоказател и за определяне на комплексната 

оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки 

от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. 

Комисията прилага единна методиката на оценка на всички оферти, отговарящи на 

критериите за подбор. Методиката за оценка е еднаква за всички обособени позиции.  

Офертите ще бъде оценена по следната формула: 

            3.1.Комплексната оценка (Т) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

 

 

Т = А + Б,  където където: 

            

Показатели за оценка:  

 
1. А –  Предложена цена – тежест 60%, максимален брой точки – 60. 

 

А = Ц най - ниска х 60, 

                   Ц  



където Ц е цената, предложена от участника, а Ц най-ниска е минималната предложена цена сред 

всички допуснати до оценка предложения. 

 

      2.  Б – Срок на доставка - тежест 40%, максимален брой точки – 40, считано от датата на 

подписване на договора в календарни дни, както следва: 

 

 

Б =
    _Ср. мин. 

 х 40,
 

                  Ср. 

където Ср. е предлаганият срок на доставка на съответния участник, а Ср. мин. е минималния 

предлаган срок на доставка след подписване на договора, сред всички допуснати до оценка 

предложения. 

 

Крайното класиране и определянето на изпълнител на поръчката ще се извърши, на база 

на получената комплексна оценка в низходящ ред, т.е оферта, получила най-голям брой точки, 

се класира на първо място. 

             Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия и съставя протокол за разглеждането, 

оценяването и класирането на офертите 

           Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация. 

           Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

 


