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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКАТА  
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА; 

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 

На оценка по настоящата методика подлежат предложения които са в съответствие с 

Техническата спецификация и  не са преценени като „Недопустима оферта”.  

„Недопустима оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническата спецификация и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата 

основания за отстраняване.  

 

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

офертата по следните два показателя: 

 

Срок за доставка (СД)       Тежест:  40 

Предложена цена  (ПЦ)       Тежест:  60   

 

КО = 0,4 х СД  +  0,6 х ПЦ, където: 

 

„КО“ е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

„СП“ е оценката по показателя „Срок за доставка ”, с относителната тежест 0,4 в крайната 

оценка. 

 „ПЦ“ е оценката по показателя „Предложена цена”, с относителната тежест 0,6 в крайната 

оценка. 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 10 точки. 
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

Начин за определяне на оценките по всеки показател 

1. Определянето на оценката по показателя „Срок за доставка ” (СД) се изчислява по 

следната формула: 

СДn = СДИnмин. / СДnучастник х10, където: 

СДnмин – предложения най-кратък срок за доставка; 

СДnучастник – предложения от съответния участник срок. 

 

*Предложеният срок за доставка не може да бъде по дълъг от 15 календарни дни от 

получаването на възлагателно писмо от Възложителя. 

 

2. Определянето на оценката по показателя „Предложена цена” (ПЦ) се изчислява по 

следната формула: 

ПЦ= ПЦмин. / ПЦучастник х10, където: 

ПЦмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ПЦучастник – предложена цена от съответния участник. 
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Участник предложил цена по-висока от прогнозната цена ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

 


