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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 В провежданата процедура за определяне на изпълнител „чрез ИЗБОР С 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА“, съгласно чл. 7, т. 1 от ПМС 118/2014 г., във връзка с чл.50, ал.1 

от ЗУСЕСИФ с предмет: 

 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модерно оборудване, 

представляващо ДМА по следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Бутален Компресор – 1 брой; 

Обособена позиция 2: Пневматичен ударен гайковерт на 1” – 1 брой; 

Обособена позиция 3: Aкумулаторен гайковерт на 1/2” – 1 брой; 

Обособена позиция 4: Пневматична система за наливане на масло – 1 брой; 

Обособена позиция 5: Електрическа помпа – 1 брой; 

Обособена позиция 6: Акумулаторен винтовърт – 1 брой; 

Обособена позиция 7: Комплект мобилно стартерно и зарядно за акумулатори – 1 брой; 

Обособена позиция 8: Динамометричен ключ – 1 брой; 

Обособена позиция 9: Мултипликатор на усилието – 1 брой; 

Обособена позиция 10: Помпа за проверка и калибровка на дизелови инжектори – 1 брой; 

Обособена позиция 11: Пароструйка – 1 брой; 

Обособена позиция 12: Трифазна инверторна заваръчна машина – 1 брой; 

Обособена позиция 13: Мултипроцесна машина – 1 брой; 

Обособена позиция 14: Резак за газокислородно рязане – 1 брой; 

Обособена позиция 15: Мулти-канален ръчен измервателен инструмент – 1 брой; 

Обособена позиция 16: Ръчна лазерна рулетка – 1 брой; 

Обособена позиция 17: Бормашина – 1 брой; 

Обособена позиция 18: Перфоратор – 1 брой; 

Обособена позиция 19: Електронен оптичен инструмент за измерване на ъгли – 1 брой; 

Обособена позиция 20: Цифров ултразвуков дефектоскоп – 1 брой; 

Обособена позиция 21: Ултразвуков дебеломер – 1 брой; 

Обособена позиция 22: Монофазен генератор – 1 брой“, 

 

във връзка с изпълнение на  проект с наименование „Повишаване на производствения 

капацитет на „Д.А.Р.К. - 2002” ЕООД” по договор №BG16RFOP002-2.001-0762-С01 с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната 

оферта, съгласно критерият „Оптимално съотношение качество-цена“.  

http://www.eufunds.bg/


                               

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------- 

 

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 по проект №BG16RFOP002-2.001-0762-С01 „Повишаване на производствения 

капацитет на „Д.А.Р.К. - 2002” ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„Д.А.Р.К. - 2002” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2/5 

 

2 

 

Всички оферти ще бъдат оценявани по този критерии за всяка една обособена 

позиция индивидуално. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на 

база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от 

индивидуалните оценки по предварително конкретизираните и точно определени отделни 

показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва: 

 

Показател – П 

(наименование) 
Относител

но тегло 

Максимал

но 

възможен 

брой 

точки 

Символично 

обозначение 
(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – Ц 30% (0.30) 10 ТЦ 

2. Гаранционно обслужване на оборудването – Г 20% (0.20) 10 ТГ 

3. Извънгаранционно обслужване на 

оборудването – ИГ 

30% (0.30) 10 ТИГ 

4. Време за реакция при възникнал технически 

проблем – ВР 

20%  (0.20) 10 ТВР 

 

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.  

 

Указания за определяне на изпълнител по всеки показател: 

 

Показател 1 - Предложена цена „Ц“ е с максимален брой точки 10 и относително 

тегло 0.30. 

 

Взема се предвид общата цена от финансовото предложение, в лева, без ДДС. В 

случай, че цената, посочена във Финансовата оферта е в евро, тя ще бъде преизчислена от 

Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева. 

 

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: 
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Сmin 

ТЦ = 10 х --------------, където: 

     Сn 

 

ТЦ  – точките по показателя „Предложена цена”; 

10 – максималните точки по показателя; 

Сmin  – най-ниската предложена цена; 

Сn  – цената на n-тия участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник за съответната обособена позиция се 

получават по следната формула: 

 

П1 = ТЦ х 0.30, където 0.30 е относителното тегло на показателя 

 

 Забележка: закръгянето е до втори знак след дисетичната запетая 

 

 

Показател 2 – Гаранционно обслужване на оборудването „Г“ е с максимален брой 

точки 10 и относително тегло 0.20. 

 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 

условия по отношение на гаранционното обслужване на оборудване – най-дълго 

гаранционно обслужване на оборудването в месеци от датата на подписване на 

Приемо-предавателен протокол за доставки, но не повече от 60 месеца - с оглед 

реалистичност на предложеното гаранционно обслужване на оборудването и 

избягване на злоупотреби, оферти с гаранционно обслужване на оборудването над 60 

месеца, служебно ще се преизчисляват от Оценителната комисия към 60 месеца. 

 

 Срок в месеци ТГ, точки 

Гаранционно обслужване на оборудването 

равен или по-голям от 24 

месеца, но не повече от 60 

месеца 

10 

над 12 до 24 месеца 3 

 

Точките по втория показател на n-я участник за съответната обособена позиция се 

получават по следната формула: 

 

П2 = ТГ х 0.20, където 0.20 е относителното тегло на показателя 
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 Забележка: закръгянето е до втори знак след дисетичната запетая 

 

 

Показател 3 – Извънгаранционно обслужване на оборудването „ИГ“ е с 

максимален брой точки 10 и относително тегло 0.30. 

 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 

условия по отношение на извън гаранционно обслужване на оборудването – най-дълго 

извън гаранционно обслужване на оборудването в години, но не повече от 10 години – с 

оглед реалистичност на предложеното извън гаранционно обслужване на оборудването и 

избягване на злоупотреби, оферти с извън гаранционно обслужване на оборудването над 

10 години, служебно ще се преизчисляват от Оценителната комисия към 10 години.  

 

 Срок в години ТИГ, 

точки 

Извънгаранционно обслужване на 

оборудването 

Равен или по-голям от 7 

години, но не повече от 10 

години 

10 

над 3 до 7 години 3 

Точките по третия показател на n-я участник за съответната обособена позиция се 

получават по следната формула: 

 

П3 = ТИГ х 0.30, където 0.30 е относителното тегло на показателя 

 

 Забележка: закръгянето е до втори знак след дисетичната запетая 

 

 

Показател 4 – Време за реакция при възникнал технически проблем е с максимален 

брой точки 10 и относително тегло 0.20. 

 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 

условия по отношение на време за реакция при възникнал проблем. 

 

 Срок в часове ТВР, точки 

Време за реакция при възникнал технически 

проблем 

над 8 часа до 24 часа 

включително 

10 

над 24 часа до 48 часа 3 
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Точките по четвъртия показател на n-я участник за съответната обособена позиция се 

получават по следната формула: 

 

П4 = ТВР х 0.20, където 0.20 е относителното тегло на показателя 

 

 Забележка: закръгянето е до втори знак след дисетичната запетая 

 

Комплексната оценка (КО) за всяка обособена позиция на всеки участник се 

получава по следната формула:  

 

КО = П1 + П2 + П3 + П4 

 

Максималната стойност на комплексната оценка „КО“ е 40 точки. 

 

Участник, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на 

доставката по настоящата процедура по съответната обособена позиция. 

 

Забележка: Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в 

определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в 

офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на 

офертите. 
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