
Раздел  ХIII. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

 

1. Оценка на офертите: 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до 

оценка оферти, без да я променя. 

Офертите се класират като на първо място се класира офертата с най-висока 

комплексна оценка. 

 

2. Комплексната оценка на офертите: 

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

на офертата по следните два показателя: 

 (1) Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) с 

максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща 

оценка на Предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния 

Участник, в резултат на следните под показатели: 

 - Подпоказател „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) с максимална 

стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 20% 

 - Подпоказател „Гаранционен срок“ (ГС) с максимална стойност 100 (сто) 

точки и относителна тежест 30% 

 

 (2) Показател „Предложена цена" (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки 

и относителна тежест 50%, представляваща оценка на ценовото предложение на 

съответния Участник.  

 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = КТП х 50% + ЦП х 50%,  

където максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност 

до втория знак след десетичната запетая. 

3. Определяне на оценките по всеки показател: 

3.1. Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) 

представлява оценка на Предложението за изпълнение на поръчката и се изчислява по 

следната формула: 

 ктпп  

КТП = ------- x 100  

200 



където:  

 

КТПП = СИ + ГС  на оценяваната оферта,  

като:  

СИ – Срок за изпълнение на поръчката, се формира по следната формула:  

СИ= СИ мин. / СИ уч. х100, където: 

СИ мин. – предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката; 

СИ уч. – предложен срок за изпълнение от съответния участник. 

 

 ГС - Гаранционен срок се формира по следната формула: 

ГС= ГС уч. / ГС макс. Х 100, където: 

ГС уч. – предложен гаранционен срок от участник; 

ГС макс – най-дълъг предложен гаранционен срок от участник  

 

 

 3.2. Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на 

предложената цена на участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. / Ц участник х100, където: 

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Ц участник – предложена цена от съответния участник. 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната 

стойност на поръчката. 

Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност на обществената поръчка, 

ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. 


