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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

 

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

определят начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се 

определи изпълнителя на настоящата  процедура. Методиката  за  оценка  на  

предложенията се  основава  на  оценка  по обективни критерии, като по този 

начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно 

изпълнение на доставката от страна на потенциалния изпълнител. 

 
Настоящата методика ще се прилага за всички обособени позиции като ще се 
извърши отделна оценка и класиране на офертите, получени за всяка една от 
обособените позиции. 

 
Ще бъдат оценявани оферти, предлагащи по-добри условия от поставените 
минимални изисквания. 
 

 
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. 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. 
3. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки 
един от показателите. 
4. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 
6. При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът с по-висока 
оценка за предложена цена. 
 
 

I. Оценка на офертите 

 

1. Критерий за оценка - Икономически най-изгодно предложение с оглед на посочените 

по-долу показатели: 

 

П1 – Предложена цена 

П2 – Допълнителни възможности 

П3 – Условия за гаранционен срок 

П4 - Време за реакция при повреда с посещение на техник 
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Показател - П 

(наименование) 

 

Относително 

тегло 

Максимално 
възможен брой 

точки 

Символно 
обозначение 

(точки по показателя) 

Предложена цена - П1 30%(0,30) 100 К1 

 

 

 Допълнителни 

възможности– П2 

 

60%(0,60) 100 К2 

Условия за гаранционен 
срок – П3 
 

5%(0,05) 100 К3 

Време за реакция при 
повреда с посещение на 
техник – П4 
 

5%(0,05) 100 К4 

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. 

 

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се 

изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на 

относителното тегло за всеки показател. 

Всеки показател Пn има различно относително тегло в комплексната оценка: 

П1 = К1 х 0,30 

П2 = К2 х 0,60 

П3 = К3 х 0,05 

П4 = К4 х 0,05 

 

След това всяка оферта получава комплексна оценка изразена в точки по следната 

формула: 

КО = П1 + П2 + П3 + П4  
 

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01 

 

II. Указания за определяне на оценката по показатели 

 

1. „Предложена цена“ – П1 

 Максимален брой точки по показателя: 100 т.; 

 Относително тегло в комплексната оценка: 30%; 
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Максимален брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложена най-ниска 

цена /в лева без ДДС/ – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

 

К1  =     най-ниска  предложена  цена  / в лева  без ДДС/    x 100т.  

предложена цена от кандидата /в лева без ДДС/ 

 

Точките по първия показател на n – я участник се изчисляват по следната формула: 

 

П1 = К1 x 0,30, където: 

 

 0,30 е относителното тегло на показателя 

 

 

2. „Допълнителни възможности“ – П2 

 
    Максимален брой точки на показателя – 100 т. 
    Относително тегло в комплексната оценка – 60 % 

 

Условия за допълнителни 

възможности– П2  

 Точки по показателя 

1.Брой лицензи с пълна 

функционалност на продукта  

От 20 до 30 лиценза – 1 т. 

От 31 до 50 лиценза – 3 т. 

От 51 до 70 лиценза – 5 т. 

Над 70 лиценза – 30 т. 

 

 

 

 

2. Цена на час консултации в 

гаранционния срок по 

договора  

 

 

3. Цена на час за допълнение и 

разширение на 

функционалностите на 

системата за гаранционния 

период на договора - 15т 

Точките на всеки участник по втори и трети показател се 

изчисляват по формулата  

 

                        Цi min 

Цi = 25 х -----------------, където: 

                         Цi n 

- “25” са максималните точки по показателя; 

- “Цi min” е най-ниската предложена цена; 

- “Цi n”е цената на n-я участник; 

- “i” – пореден номер на показателя от 2 до 3. 

Предложените цени са в български лева и не могат да имат нулева 

стойност. 

3. Цена на час за допълнение и 

разширение на 

функционалностите на 

системата за гаранционния 

период 
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4.Цена на всеки допълнителен 

лиценз с пълната функционалност 

на продукта 

Точките на всеки участник по четвъртия показател се 

изчисляват по формулата  

 

                        Ц4 min 

Ц4 = 20 х -----------------, където: 

                         Ц4 n 

- “20” са максималните точки по показателя; 

- “Ц4 min” е най-ниската предложена цена; 

- “Ц4 n”е цената на n-я участник 

 

Предложените цени са в български лева и не могат да имат 

нулева стойност. 
 

Максимално възможни точки по 
показател Ц1+ Ц2+ Ц3+ Ц4 
 

                                                                                           100 

 
Точките по втория показател на n – я участник се изчисляват по следната формула: 

 

П2 = К2 x 0, 60, където: 
 

 0,60 е относителното тегло на показателя; 

 

 

3. „Условия на гаранционен срок“  – П3 
    Максимален брой точки на показателя – 100 т.; 
 
 
    Относително тегло в комплексната оценка – 5% 

 

Условия на гаранционен срок – П3   Точки по показателя 

Над 12 до 24 месеца, включително 10 т. 

Над 24 до 35 месеца, включително 25 т. 

За 36 месеца включително 100 т. 

Точките по втория показател на n – я участник се изчисляват по следната формула: 
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П3 = К3 x 0, 05, където: 
 

 0, 05 е относителното тегло на показателя; 

 

 

4. „Време за реакция при повреда с посещение на техник“ – П4 
    Максимален брой точки на показателя – 100 т.; 
    Относително тегло в комплексната оценка – 5 % 

 

 

Условия за време за реакция при повреда с посещение на техник – П4 
 

 Точки по 

показателя 

Над 6 до 8 часа 5 

Над 4 до 6 часа  10 

Над 2 часа до 4 часа 20 

Над 1 час до 2 часа 30 

За 1 час  100 т. 

 

 

      Точките по четвъртия показател на n – я участник се изчисляват по следната формула: 
 
    П4 = К4 x 0,05, където: 
 

   0, 05 е относителното тегло на показателя; 
 

 

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 

 


