
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ПОКАЗАТЕЛИ И 

ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

 

 Критерият за оценка на офертите е „оптимално съотношение качество/цена“ 

(чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 5 от ЗОП). 

 Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдената от 

възложителя Методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 

определяне на общата комплексна оценка (КО).  

 КО=Ц+С, където: 

 Ц – ценово предложение в лева без ДДС с относителна тежест до 60 точки; 

 С – срок за изпълнение на поръчката в календарни дни с относителна тежест 

до 40 точки; 

 Максималната КО е 100 точки. 

 

 Образуване на оценка по показател Ценово предложение (Ц): 

 Оценката е число, представляващо отношение между предложената най-ниска 

цена от участник в процедурата към предложената цена на съответния участник в 

лева без ДДС, умножена с тегловен коефициент 60. 

 Максималната оценка на показателя е 60 точки и се изчислява по формулата: 

        Ц min 

          Ц = ––––––  х 60, 

        Ц n 

Където: 

Ц min е предложената най-ниска цена от допуснат участник в процедурата в лева 

без ДДС; 

Ц n е предложената цена от съответния допуснат участник в процедурата в лева без 

ДДС. 

 

 Образуване на оценка по показател Срок за изпълнение на поръчката (С): 

 Оценката е число, представляващо отношение между предложения най-

кратък срок за изпълнение в календарни дни от участник в процедурата към 

предложения срок за изпълнение в календарни дни от съответния участник, 

умножена с тегловен коефициент 40. 

 Максималната оценка на показателя е 40 точки и се изчислява по формулата: 

        С min 

          С = ––––––  х 40, 

        С n 

Където: 

С min е предложения най-кратък срок за изпълнение от допуснат участник в 

процедурата в календарни дни; 

С n е предложения срок за изпълнение от съответния допуснат участник в 

процедурата в календарни дни. 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е 60 календарни дни от 

датата на подписване на договора. 

Участник, предложил срок за изпълнение по-дълъг от посочения 

максимален срок се отстранява от участие в процедурата. 

 

 Всички точки се закръгляват до 2 знака, след десетичната запетая. 


