
X . КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на 

законовите изисквания и Документацията за участие на Възложителя. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на критерия икономически най- 

изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта, се определя при критерий 

„оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели, със 

следната относителна тежест на съответния показател в Комплексна оценка „КО”, на 

базата на която се получава класирането на отделните участници: 

1. Показатели за оценка на офертите 

Показател Тежест 

Време за замяна на продукти, установени в момента на доставката като 

несъответстващи на изискванията 25 % 

Време за замяна на продукти, допълнително установени (след доставката) като 

несъответстващи на изискванията 25 % 

Предложена цена без ДДС 50 % 
 

2. Методика за изчисляване оценката на офертите 

Определяне на оценката по всеки показател: 

Показател 1: Време за замяна на продукти, установени в момента на доставката 

като несъответстващи на изискванията (Вя), с максимален брой точки - 100. 

Показателят „Време за замяна на продукти, установени в момента на доставката 

като несъответстващи на изискванията” представлява времето, необходимо за замяна 

на съответен хранителен/и продукт/и, с отклонение в количеството и/или качеството, 

видимо несъответстващ/и на изискванията към момента на доставката. Предложението 

следва да е направено в часове и да е цяло число. 

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

Bmin 

Вя = 100 x  ----------  

Bn 

„100” е максималният брой точки по показателя 

„Bmin” e най-краткото предложено време от участник; 

“Bn” е предложеното време за замяна в часове на n-тия участник. 

Показател 2: Време за замяна на продукти, допълнително установени (след 



доставката) като несъответстващи на изискванията (Вс), с максимален брой точки - 100. 

Показателят „Време за замяна на продукти, допълнително установени (след 

доставката) като несъответстващи на изискванията” представлява времето, необходимо 

за замяна на съответен хранителен/и продукт/и, с отклонение в количеството и/или 

качеството, които несъответствия са скрити, т.е. не са могли да бъдат установени към 

момента на доставката. Предложението следва да е направено в часове и да е цяло 

число. 

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: 

Bmin 

Вс = 100 x  ----------  

Bn 

„100” е максималният брой точки по показателя 

„Bmin” e най-краткото предложено време от участник; 

“Bn” е предложеното време за замяна в часове на n-тия участник. 

Показател 3. Предложена цена без ДДС (Ц), с максимален брой точки - 100. 

До оценка по показателя Предложена цена се допускат само оферти, които 

съответстват на изискванията към участниците и критериите за подбор. 

Оценката на допуснатите оферти се извършва по формулата: 

Цтш 

Ц = 100 x  ------------  

ЦП 

„100” е максималният брой точки по показателя; 

„Цтш” e най-ниската предложено от участник цена без ДДС; 

“Цп” е предложеното цена без ДДС на n-тия участник. 

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Изчисляване на комплексната оценка на офертите 

Максималният размер на комплексната оценка е 100 точки. 

Комплексната оценка (KO) на участник се изчислява по следната формула: 

КО = (Вя x 0,25) + (Вс x 0,25) + (Ц x 0,50) 



„Вя” е оценката по Показател 1 „Време за замяна на продукти, установени в 

момента на доставката като несъответстващи на изискванията” на оценявания 

участник; 

„Вс” е оценката по Показател 2 „Време за замяна на продукти, допълнително 

установени (след доставката) като несъответстващи на изискванията” на оценявания 

участник; 

„Ц” е оценката по Показател 3 „Предлагана цена без ДДС” на оценявания 

участник. Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на 

първо място. 

1. Указания по прилагане на методиката 

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един 

от участниците без да се променя. 

Преди да пристъпи към прилагане на методиката за оценка, комисията 

разглежда представените технически предложения и тяхното съответствие с 

предварително заложените изисквания от Възложителя. Предложенията за изпълнение 

на поръчката на участниците се проверяват за съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, начина на осъществяване на доставката, 

както и виждането на участника по отношение на начина на изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, вкл. предложението по отношение на сроковете за доставка и 

замяна на продуктите - описание на процедурите по замяна на продукт/и, 

неотговарящ/и на изискванията, включително посочване на действията, които 

участникът ще предприеме при получаване на рекламация, лицата (с посочване на 

длъжностите), които са ангажирани с обработката на рекламацията, документите, които 

следва да се съставят, включително съгласно въведените от учатника системи за 

контрол, обосновка на времето, необходимо за извършване на замяната. Описанието е 

изготвено в съответствие с техническата спецификация, методиката за оценка на 

офертите и условията на процедурата и съставляващи неразделна част от настоящото 

Предложение за изпълнение на поръчката, като е съобразено с предложените Време за 

замяна на продукти, установени в момента на доставката като несъответстващи на 

изискванията и Време за замяна на продукти, допълнително установени (след 

доставката) като несъответстващи на изисквания. 

Техническите предложения, които не отговарят на предварително заложените 

изисквания на Възложителя, както и са представили технически предложения не 

отговарят на заложените изискванията на техническата спецификация няма да бъдат 



допускани до етапа оценка.  

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Анализ на отделните предложения от офертите и предложение за оценка по 

отделните показатели се извършва от членовете на комисията. Резултатите от 

оценяването на офертите се отразяват и удостоверяват с протокола за работата на 

комисията.  

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни 

оценки на офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя 

участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в 

класирането участници са с равен брой точки, за изпълнител на обществената поръчка 

се определя участникът, който е предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са 

еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по показателя. Ако и в този случай няма 

разлика между оценките на класираните, комисията определя изпълнителя чрез 

публичен жребий. 

** В случай, че техническото предложение от офертата на участника не съдържа 

някой от задължителните компоненти съгласно обявените изисквания в 

Документацията за участие, то офертата на участника се отстранява от по-нататъшно 

участие, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя. 

*** Предложените срокове за замяна на продукти в случай на установени 

несъответствия следва да бъде реален и обоснован с оглед изискванията, заложени в 

документацията за участие.   

 

 


