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МЕТОДИКА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА: 

Доставка на оборудване за откриване на течове, мониторинг и инспекция на водопроводна и 

канализационна мрежа, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно 

обслужване 

Методиката за оценка представя критериите за оценяване на получените оферти по публична покана 

с предмет „Доставка на оборудване за откриване на течове, мониторинг и инспекция на 

водопроводна и канализационна мрежа, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно 

обслужване“, която се обявява в изпълнение на проект BMP1/2.2/2181/2017 “WATenERgy CYCLE - 

Urban water full cycle: from its source to its end users and back to the environment”, финансиран по 

програма “Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Критерий 

Критерият за оценка на офертите е „оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 3, 

ал. 2, т. 3 от ПМС № 160 (Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., 

изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г.) 

Следва участниците да изготвят и предоставят в рамките на определените по процедурата срокове 

оферта, която включва тяхното техническо и ценово предложение. 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка 

оферта.  

2. Допустимост 

Участници, чиито технически и ценови предложения не отговарят на изискванията, посочени в 

настоящата документация и техническото задание, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие 

поради несъответствие с условията, поставени от Възложителя. 

На оценка подлежат офертите на участниците в процедурата, които не са отстранени от участие и 

отговарят на предварително обявените изисквания в документацията и техническото задание. 

3. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната 

оценка на офертите. 

Комплексната оценка се формира като сбор от 3 (три) показателя: Цена, Гаранционно обслужване 

и Срок на доставка. Коефициентът на тежест на оценката на цената при определянето на 

комплексната оценка на офертата е 0,7, коефициентът на тежест на оценката на гаранционното 

обслужване е 0,2, коефициентът на тежест на оценката на срока за доставка е 0,1 по следната 

формула:  

КО = 0,7*Пц + 0,2*Пго + 0,1Псд, приложима към всеки участник, където: 

КО - Комплексна оценка; 

Пц – Оценка на показател Ценовото предложение 

Пго – Оценка на показател Гаранционно обслужване; 

Псд – Оценка на показател Срок на доставка. 

 

Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. 

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

Предложенията се класират от офертата получила най-висока комплексна оценка към следващите.  

Резултатите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.  
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3.1. Пц –Показател Ценовото предложение. 

 

Максималната възможна оценка на ценовото предложение е 100 т. 

Ценовото предложение на всеки участник се оценява по формулата:  

Пц = 100*(Цmin / Цу), където 

Пц - Оценка на Ценовото предложение на съответния участник; 

Цmin – Минималната предложена цена измежду всички оферти; 

Цу – Цената, предложена от съответния участник. 

 

3.2. Пго –Показател Гаранционно обслужване. 

Максималната възможна оценка на показателя гаранционно обслужване е 100 т. 

Гаранционното обслужване на всеки участник се оценява по формулата:  

Пго = 100*(Цmax/Цу), където 

Пго – Оценка на предложението за Гаранционно обслужване на всеки участник 

Цmax – Максимално предложеният срок за Гаранционно обслужване измежду всички оферти 

Цу – Цената, предложена от съответния участник. 

 

3.3. Псд – Показател Срок на доставка. 

Максималната възможна оценка на ценовото предложение е 100 т. 

Ценовото предложение на всеки участник се оценява по формулата:  

Псд = 100*(Пmin / Пу), където 

Псд - Оценка на предложение на съответния участник за Срок на доставка; 

Пmin – Минимален предложен срок на доставка измежду всички оферти; 

Пу – Срокът за доставка, предложен от съответния участник. 


