
 

 

Критерий и методика
 

 

1. Критерий за оценяване на постъпилите

 

2. Критерият се прилага за оценяване

обявените от Възложителя условия

 

3. Класирането на допуснатите

оферта „Комплексна оценка

определените предварително 

 

 

 

 

Комплексната оценка се формира

 

 КО = П1 + П2 + П3 

 

Показатели, включени в комплексната

комплексната оценка, както следва

 

Таблица 1 
 

Показател - П 
(наименование) 

1 

1.Предложена цена – П 1 

2.Гаранционен срок – П 2 

3. Гаранционна поддръжка- 

 

В колона № 1 са посочени определените

относителните тегла на всеки показател

посочен максимално възможният 

символното обозначение на точките

 

 

Критерий и методика за оценка на офертите 

на постъпилите оферти е „Икономически най

прилага за оценяване само на оферти, които отговарят

Възложителя условия. 

допуснатите до оценка оферти се извършва на база

оценка”, която представлява сума от индивидуалните

 показатели.  

  

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

формира като сума от оценката по показателите

в комплексната оценка и съответните им относителни

както следва в Таблица 1: 

 

Относително 

тегло 

Максимално

възможен 

брой точки

2 3 

40% (0,40) 100 

25 % (0,25) 100 

 П3 35% (0,35) 100 

определените показатели с техните обозначения; в колона

показател, като процент от комплексната оценка (до

възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в

точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател

Икономически най-изгодна оферта”.  

отговарят на предварително 

база получената от всяка 

индивидуалните оценки по 

показателите П1,  П2 и  П3. 

им относителни тегла в 

Максимално 

точки 

Символно 

обозначение  

4 

Т ц 

Тгар.ср. 

Т гар.поддр. 

в колона № 2 са посочени 

оценка (до 100%); в колона № 3 е 

); в колона № 4 е дадено 

показател. 
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Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,40. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 

Посочва се общата цена, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на 

настоящата поръчка. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-ниската предложена цена по следната формула: 

                             С min 

Т ц  = 100  х-----------------, където: 

                              C n 

� „100” е максималните точки по показателя ; 

� „Cmin” е най-ниската предложена цена за изпълнение на пълния обем на настоящата 

поръчка; 

� „Cn” е цената на n-я   участник. 
 

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

 

П 1  =  Т ц   х   0,40, където: 

 

� „0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

Показател 2 – “Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 

0,25. 

Гаранционният срок в месеци се оферира в Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката, съгласно Офертата на кандидата. Гаранционният срок се оферира общо за цялата 

поръчка. 

 

Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от 12 месеца. Предложен 

гаранционен срок по-дълъг от 36 /тридесет и шест/ месеца ще се смята за нереалистичен. 

Предложения, с гаранционен срок по-кратък от минималния и  по-дълъг от максималния, 

ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. 

Най-много точки получава предложения/ните най-дълъг гаранционен срок попадащ в 

границите между определените в тази методика минимален и максимален срок. 

Броят точки  по показателя Гаранционен срок (Т гар.ср.) се определя по формулата: 

 

                                  С n 

Тгар.ср. =   100  х  -----------------, където: 

                                 C best 
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� „100” е максималните точки по показателя ; 

� „Cn” е, предложението  от n-я участник. 
� „C best ”е  най-добро  предложение спрямо изискванията за оценка на критерия; 

 

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

 

П 2  =  Т пр.изп.  х   0,25, където: 

 

� „0,25” е относителното тегло на показателя. 

 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

 

Показател 3 – “Гаранционна поддръжка”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло - 0,35. 

 

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

условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя се изчисляват, като 

сума от посочените в Таблица 2. 

 

Таблица 2  

    

Условия за гаранционен 

сервиз 

Параметри Точки 

 

1. Време за реакция 

до 12 часа 50 точки 

От 12 часа до 24 часа 10 точки 

Над 24 часа 0 точки 

 

2. Време за отстраняване на 

повредата 

до 24 часа 50 точки 

От 24 часа  до 72 часа 20 точки 

От 72 часа до 168 часа 10 точки 

Над 168 часа 0 точки 

Максимално възможни точки по показателя „Гаранционна 

поддръжка” – Тгар.поддр. 

100 точки 

 

 

Броят точки  по показателя Гаранционна поддръжка на цялата хладилна инсталация (Т 

гар.поддр.) се определя по формулата: 

 

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

 

П 3  =  Т гар.поддр.  х   0,35, където: 
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� „0,35” е относителното тегло на показателя. 

 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

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

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1  + П 2 + П3  

 

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

  

При равен брой точки получени от двама или повече кандидати, на първо място се класира 

кандидатът получил повече точки по показателя „Гаранционна поддръжка”. При отново 

равен  брой точки, на първо място се класира кандидатът предложил по дълъг гаранционен 

срок. При отново равен брой получени точки, на първо място се класира кандидатът 

предложил по ниска цена
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