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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЧЕХОБУЛ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 

МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 

 

на офертите за участие в процедура – открит избор, с предмет: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Стенд със софтуер за диагностика и 

ремонт на инжекторни системи common-rail – 1 брой 

 

1. Предварителна проверка 

1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им 

с изискванията, обявени в документацията за участие. 

1.2. При предварителното проучване се проверява наличието на всички необходими 

документи за участие, съгласно Изисквания и указанията за подготовка на офертата 

към участниците в процедурата.  

1.3. Само Кандидати, чиито оферти отговарят на утвърдената от Възложителя 

“Техническа спецификация” за изпълнение на поръчката или предлагат артикули с по-

добри показатели се допускат до по-нататъшна оценка. 

 

2. Оценка на предложенията - критерии: “икономически най-изгодна оферта”, 

където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената 

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

определените предварително показатели. 

В “Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие, са 

конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им 

относителни тегла в комплексната оценка. 

 

Критерият за избор на изпълнител е по показател „икономически най-изгодна оферта”. 

Методиката за оценка на предложенията на кандидатите включва:  

 

Показател Относително 

тегло 

Мах брой точки Символно 

означение 

1. Предложена цена 40 % (0,40) 10 Т цена 

2. Условия за сервизна 

поддръжка 

60 % (0,60) 10 Т време 

 

Показател 1 /П1/ Предложена цена – мах брой точки 10, относително тегло в 

комплексната оценка - 0,40 

 

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

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена 

по следната формула: 

      С min 

Т цена =  10 х ------------ , където  

           C n 



 

 

 10 максималните точки по показателя 

 С min е най-ниската предложена цена 

 C n е цената на n-тия участник 

 

Точките по показател 1 на n-тия участник се получават по следната формула: 

 

П1 = Тцена х 0,40  където 0,40 е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2 /П2/ Условия за сервизна поддръжка - мах брой точки 10, относително 

тегло в комплексната оценка - 0,60 

Броя точки се определя в зависимост от следната таблица и представлява стойността на 

Т време:  

Показател 2 - Условия Показатели Точки  

Време за реакция за отстраняване на 

проблем на място при възложителя 

Тр = Тp min/ Tр n 

 

Tр min. – Минимално 

предложено време на реакция 

за отстраняване на проблем на 

място при възложителя 

Тр n – времето, предложено за 

реакция за отстраняване на 

проблем от N-тия участник 

Точки = Тр * 4 

Срок на подмяна на повреден 

компонент – хардуерен и/или 

софтуерен 

Тср = Тср min / Тср n 

 

Тср min – Минимален 

предложен срок за подмяна 

на повреден компонент - 

хардуерен и/или софтуерен 

Тср n - предложен срок за 

подмяна на повреден 

компонент - хардуерен 

и/или софтуерен от N-тия 

участник 

Точки=Тср * 6 

 

Максимално възможни точки по показател Т време = 10 точки или 

Т време = Тр * 4 + Тср * 6 

 

 

Показатели, отклоняващи се от посочените не получават точки! 

 

Стойността на показателя П2 се определя по следната формула: 

 

П2= Твреме х 0,60 където 0,60 е относителното тегло на показателя 

 

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сума от оценките по 

показателите П1 и П2 съгласно формулата: 

 

КО = П1 + П2 

 

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


