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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ 
 

по процедура ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез публична покана с предмет: 
 

Доставка на оборудване, с четири обособени позиции: 
 

              Обособена позиция 1: Доставка на специализирано оборудване; 
  Обособена позиция 2: Доставка на аспирационна система - перално стопанство 

              Обособена позиция 3: Доставка на къртач 
              Обособена позиция 4: Доставка на леко товарен автомобил 

 
по Проект: "Месторабота "Борд" ЕООД - шанс за професионална реализация" съгласно 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2884-
C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 

 
В провежданата процедура от „Борд“ ЕООД за определяне на изпълнител по чл. 51 от 
ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. ще се прилага критерий за оценка на офертите 
„Оптимално съотношение качество-цена” при класиране на допуснатите до участие 
предложения в процедура за избор на изпълнител с публична покана за участие в процедура: 
Доставка на оборудване, с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на 
специализирано оборудване;  Обособена позиция 2: Доставка на аспирационна система - 
перално стопанство;  Обособена позиция 3: Доставка на къртач;  Обособена позиция 4: 
Доставка на леко товарен автомобил. 
 
Класирането на допуснатите до участие оферти за всяка една обособена позиция се извършва 
на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО), като сума от индивидуалните 
оценки по предварително определените технически и икономически показатели. За всички 
обособени позиции оценката се определя по следния начин: 
 

Показател- П 
(наименование) 

 
 

Относително тегло 
 
 
 

Максимално 
възможен брой 

точки 

Символно 
обозначение 
(точките по 
показателя)

1 2 3 4 
Технически показатели 
1.Гаранционен срок в 
календарни месеци 

20% 
(0.20)

100 Т1 

2.Време за сервизна 
реакция в часове 

20% 
(0.20)

100 Т2 

3.Срок за изпълнение 20% 
(0.20)

100 Т3 
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Икономически показател 
4.Предложена цена 40% 

(0.40)
100 T4 

Общо: 100 %  
 
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 
съгласно комплексната оценка по следната формула. 
 

КО = П1+П2+П3+П4 
 
Където: КО – комплексна оценка на офертата 
 
П1,П2,П3– технически показатели 
П4 – икономически показател 
 

Указания за определяне на техническата оценка на                                                     
всяка получена оферта, за всяка една обособена позиция: 

 
Показател Указания за определяне на оценката 

П1 – Гаранционен срок в 
календарни месеци 

 
За обособени позиции 1, 2 и 3  
Максималният брой точки поличава офертата с предложен 
най-дълъг гаранционен срок в календарни месеци-100 точки. 
Точките на останалите участнице се определят в съотношение 
към най-дългия гаранционен срок, като Оценката се определя 
съгласно следната формула: 
 
Т1=W съотв. / W max. Х 100 
 
Където: 
W max – най-дългия измежду всички оферти гаранционен срок в 
календарни месеци 
W съотв. – гаранционен срок в календарни месеци, съдържащ се 
в оценяваната оферта 
<100> е максималният брой точки на показателя 
 
Забележка: 
Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен 
срок в календарни месеци. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на 
двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнение 
предмета на договора. 
Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по –
малък от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от 
датата на подписване на двустранен приемо-предавателен 



 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016 
„Борд“ ЕООД 

 
 

www.eufunds.bg  
Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001-

1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 

 

3

протокол за изпълнение предмета на договора и по-дълъг от 
24 (двадесет и четири) календарни месеца. 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат 
предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат 
информация за предложен гаранционен срок и/или не съдържат 
информация за предложен гаранционен срок в календарни 
месеци, ще бъдат предложени за отстраняване. 
 
Точките по показател П1 на n-участник се получават по 
следната формула: 
 
П1=Т1 х 0,20, където: 

- „0,20“ е относителното тегло на показателя 
 
За обособена позиция 4 
 
Максималният брой точки поличава офертата с предложен 
най-дълъг гаранционен срок в календарни месеци-100 точки. 
Точките на останалите участнице се определят в съотношение 
към най-дългия гаранционен срок, като Оценката се определя 
съгласно следната формула: 
 
Т1=W съотв. / W max. Х 100 
 
Където: 
W max – най-дългия измежду всички оферти гаранционен срок в 
календарни месеци 
W съотв. – гаранционен срок в календарни месеци, съдържащ се 
в оценяваната оферта 
<100> е максималният брой точки на показателя 
 
Забележка: 
Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен 
срок в календарни месеци. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на 
двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнение 
предмета на договора. 
Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по –
малък от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от 
датата на подписване на двустранен приемо-предавателен 
протокол за изпълнение предмета на договора и по-дълъг от 
60 (шестдесет) календарни месеца. 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат 
предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат 
информация за предложен гаранционен срок и/или не съдържат 
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информация за предложен гаранционен срок в календарни 
месеци, ще бъдат предложени за отстраняване. 
 
Точките по показател П1 на n-участник се получават по 
следната формула: 
 
П1=Т1 х 0,20, където: 

- „0,20“ е относителното тегло на показателя 
 
 

П2 – Време за сервизна 
реакция в часове 

 
За обособени позиции 1, 2, 3 и 4  
 
Максималният брой точки поличава офертата с предложен 
най- кратък срок за реакция в часове -100 точки. Точките на 
останалите участнице се определят в съотношение към най- 
кратък срок за реакция в часове, като Оценката се определя 
съгласно следната формула: 
 
Т2=Т min. / T съотв. Х 100 
 
Където: 
Т min – най-краткия измежду всички оферти срок за реакция в 
часове 
T съотв. – срок за реакция в часове, съдържащ се в оценяваната 
оферта 
<100> е максималният брой точки на показателя 
 
Забележка: 
Участниците не могат да предлагат време за реакция под 1 
(един) час и над 24 (двадесет и четири часа) 
 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат 
предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат 
информация за време за реакция и/или не съдържат информация 
за време за реакция в часове, ще бъдат предложени за 
отстраняване. 
 
Точките по показател П2 на n-участник се получават по 
следната формула: 
 
П2=Т2 х 0,20, където: 

- „0,20“ е относителното тегло на показателя 
 
 



 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016 
„Борд“ ЕООД 

 
 

www.eufunds.bg  
Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001-

1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 

 

5

П3 – Срок за изпълнение  
За обособени позиции 1, 2, 3 и 4  
 
 
Максималният брой точки поличава офертата с предложен 
най- кратък срок за изпълнение на доставката в календарни дни 
-100 точки. Точките на останалите участнице се определят в 
съотношение към най- кратък срок за изпълнение на 
доставката в календарни дни, като Оценката се определя 
съгласно следната формула: 
 
Т3=Тt. min / Tt съотв. Х 100 
 
Където: 
Тt min. – най-краткия измежду всички оферти срок за 
изпълнение на доставката в календарни дни 
Tt съотв. – изпълнение на доставката в календарни дни, 
съдържащ се в оценяваната оферта 
<100> е максималният брой точки на показателя 
 
Забележка: 
Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на 
доставката в календарни дни повече от 30 (тридесет) календарни 
дни. 
 
Предложения, попадащи извън посочения срок, ще бъдат 
предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат 
информация за срок за изпълнение на доставката и/или не 
съдържат информация за срок за изпълнение на доставката в 
календарни дни, ще бъдат предложени за отстраняване. 
 
Точките по показател П4 на n-участник се получават по 
следната формула: 
 
П3=Т3 х 0,20, където: 

- „0,20“ е относителното тегло на показателя 
 
 
За обособена позиция 4  
 
Максималният брой точки поличава офертата с предложен 
най- кратък срок за изпълнение на доставката в календарни дни 
-100 точки. Точките на останалите участнице се определят в 
съотношение към най- кратък срок за изпълнение на 
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доставката в календарни дни, като Оценката се определя 
съгласно следната формула: 
 
Т3=Тt. min / Tt съотв. Х 100 
 
Където: 
Тt min. – най-краткия измежду всички оферти срок за 
изпълнение на доставката в календарни дни 
Tt съотв. – изпълнение на доставката в календарни дни, 
съдържащ се в оценяваната оферта 
<100> е максималният брой точки на показателя 
 
Забележка: 
Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на 
доставката в календарни дни повече от 150 (сто и петдесет) 
календарни дни. 
 
Предложения, попадащи извън посочения срок, ще бъдат 
предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат 
информация за срок за изпълнение на доставката и/или не 
съдържат информация за срок за изпълнение на доставката в 
календарни дни, ще бъдат предложени за отстраняване. 
 
Точките по показател П4 на n-участник се получават по 
следната формула: 
 
П3=Т3 х 0,20, където: 

- „0,20“ е относителното тегло на показателя 
 

 
 

Указания за определяне на икономическата оценка на                                                  
всяка получена оферта, за всяка една обособена позиция: 

 
До оценка по икономическия показател се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие. 
 

Показател Указания за определяне на оценката 
П4 – Предложена цена Максималният брой точки поличава офертата с предложен 

най-ниска цена -100 точки. Точките на останалите участнице 
се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена, като Оценката се определя съгласно следната формула: 
 
Т4=Ц min. / Ц съотв.. Х 100 
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Където: 
Ц min – най-ниската предложена цена за изпълнение на 
поръчката 
Ц съотв. – гаранционен срок в календарни месеци, съдържащ се 
в оценяваната оферта 
<100> е максималният брой точки на показателя 
 
Забележка: 
Участниците не могат да предлагат по съответната обособена 
позиция стойности за изпълнение на поръчката, надвишаваща 
прогнозната стойност, указана от Възложителя за съответната 
обособена позиция. 
 
Точките по показател П5 на n-участник се получават по 
следната формула: 
 
П4=Т4 х 0,40, където: 

- „0,40“ е относителното тегло на показателя 
 

 
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник (за всякa една обособена позиция) се получава 
като сума от оценките на офертата по отделните  показатели, изчислени по формулата: 

КО = П1+П2+П3+П4 
 

Комисията определя оценките на офертите (за всякa една обособена позиция) за всеки един от 
показателите поотделно. Комплексната оценка за всяка оферта се образува като сума от 
точките по всички показатели (КО = П1+ П2+П3+П4). На първо място (за всякa една 
обособена позиция) се класира офертата с най- високата стойност на комплексната оценка. 
Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на 
комплексните оценки. 
 
Комисията попълва и подписва таблица за комплексна оценка. 

ВАЖНО: 

При оценка на всеки един от показателите (технически и икономичесдки) 
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.   

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 
показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти. 


