
                 

  
 

 
  

 

 

                                                                    Приложение №2 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно 

следните показатели: 

Показател 
Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест 

1. Гаранционен срок на техниката и оборудването (ГСn) 30 30% 

2. Финансова оценка на офертата (ФОn) 70 70% 

Комплексна оценка (КОn) 100  

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта 

комплексна оценка КOn, която се пресмята по формулата, разписана по-долу. 

Максималният брой точки, който участникът може да получи е 100 точки. 

Максималният брой точки за всеки един показател е както следва: 

- Гаранционен срок  - 30 точки  

- Финансова оценка - 70 точки   

Комплексната оценка на офертите за всеки един участник се пресмята по формулата: 

КОn = ГСn + ФОn 

 

където: 

КО n  – Комплексна оценка на n-тия участник за предлаганите техника и оборудване;  

1. Гаранционен срок 

Оценката на гаранционния срок за всеки отделен участник в обществената поръчка се извършва съгласно 

следната формула: 



                 

  
 

 
  

 

       ГОp        

ГОn = –––––––––––– * 100, 

                                                 ГОmах 

където: 

ГОN е гаранционният срок на участника n; 

ГОmax най-дългият гаранционен срок от предложените гаранционни срокове от всички предложения на 

участниците (гаранционният срок трябва да е посочен в месеци и да е цяло число); Предлаганият 

гаранционен срок не може да бъде по кратък от 12 ( дванадесет) месеца и по дълъг от 24 (двадесет и 

четири) месеца 

ГОp е предложеният на n-тия участник гаранционен срок (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност на ФОn се дава на участника, предложил най-ниска цена. Максималният 

възможен брой точки, които може да получи всеки участник е 70т. 

ГОn = 0,30*ТОn, където: “0,30” е относителното тегло на показателя. 

2. Финансова оценка 

Финансовата оценка за всеки отделен участник в обществената поръчка се извършва съгласно следната 

формула: 

       ФОmin 

ФОn = –––––––––––– * 100, 

                                                ФОp 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника n; 

ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

ФОp е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност на ФОn се дава на участника, предложил най-ниска цена. Максималният 

възможен брой точки, които може да получи всеки участник е 70т. 

ФОn = 0,70*ТОn, където: “0,70” е относителното тегло на показателя. 

 

Предлаганата обща крайна цена е в лева без ДДС. 



                 

  
 

 
  

 

В предлаганата цена за изпълнение следва да бъдат включени всички необходими и присъщи разходи за  

точното, пълно, качествено и срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката във вид и обем 

съответстващ на изискванията на възложителя. 

 

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

Предложените цена следва е с не повече от два знака след десетичната запетая. 

 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

направеното ценово предложение! 

 

 

 


