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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 В процедура за определяне на изпълнител по чл. 51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160/01.07.2016 г. с предмет: “Доставка, инсталиране, тестване и пускане в 

експлоатация на ново технологично оборудване за цех за производство на десенирани 

платове, както следва: Принтер за сублимационен печат – 1 бр., Термотрансферен 

каландър – 1 бр.; Цветен скенер – 1 бр.“ 

 

В провежданата процедура за определяне на изпълнител се определя участникът, 

предложил икономически най-изгодната оферта по критерий Оптимално съотношение 

качество-цена. 

 

„ТЕХ-МА“ ООД ще класира допуснатите до участие оферти на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка”- (КО), като сума от индивидуалните оценки по 

предварително определените показатели, както следва: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относителн

о тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1.Предлагана цена  (в лева без ДДС)– П 1 40 % (0,40) 10 Т ц 

2.Срок за изпълнение (в календарни дни) – П 2 30 % (0,30) 10 Т с.и. 

3. Допълнителни технически характеристики – П 3 30 % (0,30) 10 Т д.т.х. 
 

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 

е посочен 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.  

 

Показател 1 – „Предлагана цена”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n   

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Cn ”е цената на n-я участник. 
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Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,40, където: 

 

 „0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – “Срок за изпълнение”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло - 0,30. 

 

Оферти, предложили срок за доставка по-кратък от 60 календарни дни ще 

бъдат счетени за нереалистични и ще бъдат отстранявани.  

 

Оферти, предложили срок за доставка по-дълъг от 180 календарни месеца, ще 

бъдат отстранявани, поради несъответствие с план-графика на проектна дейност 

„Придобиване на ново технологично оборудване за цех за производство на 

десенирани платове“. 
 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най- кратък срок на 

изпълнение на поръчката – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към предложения най-кратък срок  по следната формула: 

 

                                             С.и. min 

            Т с.и.  = 10   х    -----------------,  където : 

                                             C.и. n  

“10” е максималните точки по показателя ; 

“C.и. min” е най-краткия предложен срок за изпълнение ; 

“C.и.n ”е срока за изпълнение  на n-я участник. 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

             П 2 =  Т с.и.  х   0,30, където: 

 

 “0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – “Допълнителни технически характеристики”, с максимален брой 

точки – 10 и относително тегло - 0,30. 

Участник, предложил съответната допълнителна характеристика получава броят 

точки в съответствие с таблицата по-долу, а участник, предложил оборудване без наличие 

на съответната допълнителна характеристика, получава – 0 т.: 

 

№ Допълнителни технически характеристики, предмет на оценка  Точки 
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1 Принтер за сублимационен печат: 

Максимална дебелина на медията: минимум 2,5 мм 

2 

2 Термотрансферен каландър: 

Подгряващ вал с минимум диаметър 35 см, пълен с нагрято масло, което 

позволява равномерен трансфер по цялата ширина 

4 

3 Цветен Скенер: 

5 шахматно разположени CIS елемента 

4 

 Максимален брой точки за показателя 10 т. 

 

 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 =  Т д.т.с   х   0,30 , където : 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

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

офертата по двата, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2+ П 3 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 


