
 
 

 

М Е Т О Д И К А  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

 

Точни указания за определяне на комплексната оценка на оферта 

 

Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.  

Комплексната оценка /макс. 100 точки/ се извършва по долупосочените показатели 

и съответните им относителни тежести по следната формула: 

Комплексната оценка /max 100 точки/ се изчислява по формулата:  Ко = Пц + К  

 

Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показатели 
Тежест на показателите 

в комплексната оценка 

1 Пц – Предложена цена 

 

до 70 точки 

 
2 К – Качество до 30 точки 

Общо  Макс. 100 т. 

 

1. Тежестта на показателя „Предложена цена” /Пц/ – с тегловен коефициент 70 

точки се определя, като се изчисли най-ниската предложена цена от участник 

спрямо предложената цена на съответния участник по формулата: 

               Цmin  

Пц = --------------- х 70, където: 

               Цуч 

� Цmin – най-ниска предложена цена от участник 

� Ц уч – предложена цена от съответния участник 

 

2. Тежестта на показателя „Качество” /Пк/ – с тегловен коефициент  30 точки.   

Оценката се определя по експертно становище на специалистите–членове на комисията 

по провеждане на процедурата, според степента, в която всеки офериран от участника 

продукт удовлетворява възложителя по отношение на неговото качество (изпитване на 

представени мостри, когато такива се изискват, сравнение на представени каталози, 

професионална преценка, предишен опит). Становището се базира на знанията и 

професионалния опит на специалистите–членове на комисията, които имат право да 

правят практически опити и тестове на представените мостри. В правото на комисията 

е да прецени в каква степен качеството на всеки офериран продукт удовлетворява 

възложителя и да го оцени по адекватен начин. 

           Критерият “качество” се изразява в цифри-от 1 до 30  точки.         

Фирми, които не са предоставили изискуеми мостри на продуктите по критерий 

”качество” ще получат минимален брой точки, освен в случаите, в които Възложителят 

вече е ползвал даден продукт и има преценка за качествените му характеристики. 

            Kомисията въз основа на степента на съответствие с методиките определя: 

-  0 точки – не съответстват;  

- 10 точки – съответстват в известна степен 

- 20 точки – съответстват с малки изключения; 

- 30  точки – напълно съответстват. 



 

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Изготвената комплексна оценка на всеки участник е обект на приемане и 

утвърждаване от всички членове на комисията, което се удостоверява с подписването 

на протокола. Комисията оценява и класира участниците пo степента на съответствие 

на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие. 

 

Икономически най-изгодна за възложителя е офертата, събрала сбор от 

най-голям брой точки по определените показатели. 

 


