
                               

Проект BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на 

"ТЕХ-МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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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 въвеждане в 

експлоатация на технологично оборудване за линия за трикотажни облекла, както 

следва: Оверлог машина - 8 бр.; Автомат за изработване на илици - 1 бр.; Флатфлог -

1 бр. ; Покривна машина -1 бр.; Четириконечна двуиглова верижна машина -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 30 % (0,30) 10 Т ц 

2.Срок за изпълнение (в календарни дни) – П 2 20 % (0,20) 10 Т с.и. 

3. Гаранционен срок над 24 месеца (в месеци) - П 3 20 % (0,20) 10 Т г.с. 

3. Допълнителни технически характеристики – П 4 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 – 0,30.  

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   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

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

тегло - 0,20. 

 

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

бъдат счетени за нереалистични и ще бъдат отстранявани.  

 

Оферти, предложили срок за изпълнение по-дълъг от 180 календарни дни, 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   0,20, където: 

 

“0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Гаранционен срок над 24 месеца”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,20. 

Оферти, предложили гаранционен срок под 24 месеца и над 60 месеца ще се 

считат за нереалистични и ще бъдат отстранявани. 
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Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-

добри условия по отношение на гаранционния срок. Точките по показателя за всяка оферта 

се изчисляват, както следва 

 

                                             С.г.с. n 

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

                                             C.г.с.max  

“10” е максималните точки по показателя ; 

“C.г.с..max” е най-дългият предложен гаранционен срок ; 

“C.г.с..n ”е гаранционният срок  на n-я участник. 

 

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

 

             П 3 =  Т г.с.  х   0,20, където: 

 

“0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 4 – “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 

1 Автомат за изработване на илици: 

 автоматично изчисляване броя на ударите на ножа в зависимост от 

размера и вида на илика; 

4 

2 Флатфлог: 

 автоматично изсмукване на изрезките; 

4 

3 Покривна машина: 

 ляв нож за изрязване на плата. 

2 

 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. 
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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+ П 4 

 

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


