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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Методика за оценка на офертите 

 

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил 

икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия оптимално 

съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз 

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

Настоящите показатели съдържат информация за начина на определяне на 

комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест 

в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки 

показател. 
              Методиката ще се прилага отделно за всяка обособена позиция. 

 

Показатели: 

 

 К1-Предлагана цена – 60  т. 

 К2- Гаранционен срок  - 25 т.  

 К3- Срок на доставка  – 15 т. 

 Максимален общ сбор от точки – 100  

 

 

Показател "Предлагана цена" /К1/- Изразява се в цифра, представляваща 

съотношението между предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката     в 

лв. без ДДС от участник в процедурата към предложена цена  в лв. без ДДС на всеки 

участник, по тази обособена позиция, умножена с коефициент 60. Най–ниската 

предложена цена получава 60 точки. 

За всяка предложена по-висока цена спрямо най–ниската предложена, точките 

се изчисляват  по формулата: 

 

 

        Най-ниска цена за изпълнение на поръчката  в лв. /без ДДС/ 

К1= ----------------------------------------------------------------------------- х 60  

        Предложена цена от съответния  участник в лв. /без ДДС/ 

 

Забележка: Изчисляването на показателя К1 на участниците се извършва след 

прилагане на изискванията на чл. 72 от ЗОП. Цената, оферирана от участниците не 

може да надвишава финансовия лимит, определен от възложителя за всяка обособена 

позиция. 

 

Показател ”Гаранционен срок” /К2/- изразява се с цифра, като най-дългият 

предложен гаранционен срок на предлаганата апаратура /оборудване в месеци получава 

25 точки, а всички останали по формулата: 

 

            Предложен гаранционен срок от съответния участник  /в месеци/  

К2 =     ------------------------------------------------------------------------ x 25  

            Най-дълъг  предложен  гаранционен срок / в месеци/  
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Забележка: Възложителят определя минимален и максимален гаранционен 

срок на апаратурата/оборудването и всички нейни компоненти  не по-малък от                             

12 (дванадесет) месеца и не по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в 

експлоатация на апаратурата/ оборудването ( за всички обособени позиции с 

изключение на обособени позиции № 42, № 43, № 44 и № 45).  

За  обособени позиции № 42 и № 43 Гаранционният срок започва да тече  от 

датата на доставка, а за обособени позиции № 44 и № 45 гаранционният срок започва 

да тече от датата на монтажа. 

Участник предложил по-малък гаранционен срок от минимално определения от 

Възложителя  (12 месеца) или по-дълъг от максимално определения от Възложителя  

(60 месеца)  ще бъде отстранен от участие. 

 

Показател "Срок на доставка" /К3/-изразява се с цифра, като най-краткия  

предложен срок за доставка на апаратурата/оборудването в календарни дни получава    

15 точки, а всички останали предложения се изчисляват  по формулата: 

 

           Най-кратък срок на доставка / в календарни дни/ 

К3= -------------------------------------------------------------------------------------- х 15                 

Предложен срок на доставка от съответния участник /в календарни 

дни/ 

 

Забележка: Възложителят определя минимален и максимален срок на 

доставка, не по-малък от 3 (три) календарни дни и не по-дълъг от                                     

40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

 Участник предложил по-малък или по-дълъг срок на доставка  от определения 

от възложителя ще бъде отстранен от участие. 

 

За всички обособени позиции в срока на доставка са включени и дейностите по 

монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала, с изключение на 

обособени позиции  № 44 и № 45, за които в срока на доставка са включени само 

дейностите по доставка и монтаж, а за обособени позиции № 42 и № 43 се изисква 

само доставка.  

Комплексна оценка (КО): 

 

КО (макс. 100 т.) = К1 (макс. 60 т.) + К2 (макс. 25 т.) + К3 (макс. 15 т.) 

 

Максималния брой точки на комплексната оценка, който може да бъде 

получен от участник  е 100 (сто). 

Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо 

място за съответната обособена позиция. 
 


