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 МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
 
Бенефициент: ЕЛТРЕЙД ООД 
Номер на договора: BG16RFOP002-1.005-0016-C02 
 Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  
„Закупуване на ДМА за разработване на иновативна облачна система за отчитане и 
управление на фискални устройства с три обособени позиции:  Обособена позиция 1: 
Компютърна система за разработване на иновативна облачна система за отчитане и 
управление на фискалните устройства; Обособена позиция 2: Уред за измерване на 
смущенията в електрическата мрежа; Обособена позиция 3: Векторен анализатор.“ 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 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.  
Методиката за оценка на офертите се отнася до всички обособени позиции и по всяка 
позиция ще се извърши отделно класиране.  
 
Оценка на офертите 
 1. Критерий за оценка – Икономически най-изгодно предложение с оглед на посочените 
по-долу показатели: 
 

 П1 – Предложена цена - обща стойност на оборудването  
 П2 – Срок за доставка  на оборудването  
 П3 – Безплатно гаранционно сервизно обслужване 

 
Показател - П (наименование) Относително 

тегло 
Максимално 

възможен брой 
точки 

Символно 
обозначение (точки по 
показателя) 

 
Предложена цена – 
П1 

  

30% (0.30) 
 10 К1 
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Срок за доставка  
на оборудването – 
П2 
 

 
 

20% (0.20) 
 
 

10 
 
 

К2 
 
Безплатно 
гаранционно 
сервизно 
обслужване – П3 

50% (0.50) 10 К3 

 
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. 

 
Всеки показател Пn има различно относително тегло в комплексната оценка:  
 
КО = П1 + П2 + П3, където 

П1 = К1  х 0.30 
П2 = К2  х 0.20 
П3 = К3  х 0.50 
 

Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата: 
 
КО = К1  х 0.30 + К2  х 0.20 + К3  х 0.50    
Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01 
 
2. Методика за оценяване на офертите  
2.1 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. 
2.2 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. 
2.3. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 
показателите. 
2.4. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за 
комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение 
към протокола. 
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2.5. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 
2.6. При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът предложил по-
голям гаранционен срок. 
2.7. Оферти със срок на гаранционно обслужване под 36 месеца и над 240 месеца няма да 
бъдат разглеждани. 
 
3. Указания за определяне на оценката по всеки показател : 
3.1. Оценка за предложена обща цена – П1    Максимален брой точки  - 10 т.; Относително тегло в комплексната оценка – 30 % 
 

К1  =    най-ниска предложена цена     x 10т. 
                                                    предложена цена от кандидата 
 
Предложение с най-ниска цена за изпълнение на доставката получава максимален брой 
точки – 10. 
 
3.2. Оценка за срок за изпълнението на поръчката – П2    Максимален брой точки  - 10 т.; Относително тегло в комплексната оценка – 20 % 
 

К2  =   минимално предложен срок /в месеци/     x 10т. 
предложен срок от кандидата /в месеци/      

 
Предложение с най-кратък срок за изпълнение на доставката получава максимален брой 
точки – 10. 
 
3.3. Оценка за гаранционно сервизно обслужване – П3    Максимален брой точки  - 10 т.; Относително тегло в комплексната оценка – 50 % 
 
Максимален брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по 
отношение на гаранция и гаранционно обслужване. Точките по показателя за всяка оферта 
се изчисляват по формулата посочена по-долу:  
 К3 =          Предложен гаранционен срок /в месеци/                   x 10т. 

Предложен максимален гаранционен срок /в месеци/      
 

Предложение с най-добри условия по отношение на гаранция и гаранционно  обслужване 
получава максимален брой точки – 10. 
 
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.  

 
 


