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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 по проект „Ресурсна ефективност и подобряване на производствените процеси в 
ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД ООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-0706-
C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
Конкурентоспособност 2014-2020”  

 
Настоящата методика е съвкупност от правила, чиято цел е да се определи начинът, по-

който ще се извърши класиране на офертите чрез процедура „Избор с публична покана” с предмет: 
“ Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване за целите на 
производството на навъглеродители в леярството: Апаратура и методики за 
определяне на азот в твърди и течни материали – 1брой; Инсталация за грубо 
смилане на въглеродосъдържащи отпадъци с дистанционно управление – 1 
брой; Автоматизирана система за управление на топкова мелница – 1 брой;”  
 
Избор на изпълнител с 3 обособени позиции, както следва: 
 
Обособена позиция 1 –Апаратура и методики за определяне на азот в твърди и 
течни материали 
Обособена позиция 2 –Инсталация за грубо смилане на въглеродосъдържащи 
отпадъци с дистанционно управление 
Обособена позиция 3- Автоматизирана система за управление на топкова мелница 
 
 

Ще бъдат оценявани оферти, предлагащи равни или по-добри условия от 
поставените минимални изисквания. 

1. Основен критерии е наличността, валидността и пълнотата на представените 
от кандидата документи и материали. Само кандидати, чиито оферти 
отговарят на предварително зададените общи и квалификационни 
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се допускат до по-нататъчна оценка 

2. Само кандидати, чиито оферти отговарят на утвърдената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „техническа спесификация“ за изпълнение на поръчката 
или предлагат артикули с по-добри показатели се допускат до по-нататъчна 
оценка 
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 Критерият за оценка на офертите е : оптимално съотношение качество – цена               

 
Настоящата методика се прилага за всички обособени позиции, като ще се извърши 

отделна оценка и класиране на офертите, получени за всяка една от обособените позиции 
 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 

брой точки 

Символно 
обозначение 

( точките по 
показателя) 

 1  2 3 4 
1.Предложена цена – П 1 50 % (0,50) 10 Т ц 
2.Условия на гаранционен сервиз – П 2 30 % (0,30) 10 Т г.с. 
3.Условия на извънгаранционно 
обслужване  - П3 

20 % (0,20) 10 Т извг.обс. 

 
Указания за определяне на оценката по всеки показател : 
 
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,50.  
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. 
 

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

П 1 =  Т ц   х   0,50, където: 
 

 „0,50” е относителното тегло на показателя. 
 
 

Показател 2 – “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 10 и 
относително тегло - 0,30. 
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Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-
добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка 
оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2. 
 
Таблица № 2 за показател К 2 

 
Условия на гаранционен сервиз Точки 

1 3 
 
1. До 12 месеца включително 
 

3 точки           
(три ) 

 
2. От 13 до 18 месеца включително  
 

5 точки           
(пет) 

3, От 19 до 24 месеца и нагоре 10 точки 
(десет ) 

 
 

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

П 2 =  Т г.с.   х   0,30 , където : 
„0,30” е относителното тегло на показателя. 

 
 
 
 Показател 3 – Условия на извънгаранционно обслужване, с максимален брой точки – 

10 и относително тегло -0,20 
 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-
добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка 
оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 3. 

 
Таблица № 3 за показател Т извг.обс 

 
Условия на извънгаранционен сервиз Точки 

1 3 
 
1. от 1 до 2 години  включително 
 

3 точки           
(три ) 

 
2. От 2 до 3 години включително  
 

5 точки           
(пет) 
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3, От 3 до 4 години и нагоре 10 точки 
(десет ) 

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

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 , където : 
„0,20” е относителното тегло на показателя 
 

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

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  
 
КО = П 1 + П 2 + П3 
 

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


	МЕТОДИКА

