
РАЗДЕЛ Х 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“,  

ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ 

КАЧЕСТВО/ЦЕНА”  

Техническите предложения, които не отговарят на задължителните 

технически характеристики и изискванията на техническата спецификация 

няма да бъдат оценявани. 

 

 

Оценяването на офертите се извършва на основата на комплексна оценка, определена 

на базата на следните показатели, при максимална възможна оценка 100 т.: 

1. Ценови показатели *: 

А1/ Процент отстъпка от базовите цени по бюлетина на “САПИ” ООД на видове 

хранителни продукти – максимални 80 т. 

 

2. Технически показатели **: 

Б1/ Срок за реакция в случай на рекламация– максимални 20 т. 

 

 

II. Методика за определяне на комплексната оценка. 

 

Оценяването на горепосочените показатели ще се извършва като за всеки показател ще 

се поставят точки, съгласно описаната по-долу методика за оценка. 

Крайната комплексна оценка на всеки кандидат ще се пресмята по следната формула: 

 

Комплексна оценка = А1 + Б1, 

Където: 

 

1. А1 – процент отстъпка от базовите цени по бюлетина на “САПИ” ООД на видове 

хранителни продукти  – 80 точки максимален брой 

Оценката по показател А1 се формира от сбора на отделните оценки за хранителните 

продукти, както следва: 

 

А1 = А1а + А1б + А1в + А1г + А1д + А1е + А1ж , където 

А1а – оценка относно отстъпката на основни хранителни продукти, пакетирани храни; 

А1б – оценка относно отстъпката за мляко и млечни продукти; 

А1в – оценка относно отстъпката за замразени храни; 

А1г– оценка относно отстъпката за месо, месни продукти и риба; 

А1д – оценка относно отстъпката за плодове,зеленчуци и пресни подправки; 

А1е – оценка относно отстъпката за консерви и сокове; 

А1ж – оценка относно отстъпката за хляб и хлебни изделия.  

 

Всяка оценка по посочените букви се получава по следните формули: 

 

А1а = %  отстъпка на съответния кандидат   х  20 

 най-висок предложен % отстъпка     

 



А1б = %  отстъпка на съответния кандидат   х  15 

 най-висок предложен % отстъпка     

 

А1в = %  отстъпка на съответния кандидат   х  5 

 най-висок предложен % отстъпка     

 

А1г = %  отстъпка на съответния кандидат   х  15 

 най-висок предложен % отстъпка     

 

А1д = %  отстъпка на съответния кандидат   х  10 

 най-висок предложен % отстъпка     

 

А1е = %  отстъпка на съответния кандидат   х  5 

 най-висок предложен % отстъпка     

 

А1ж = %  отстъпка на съответния кандидат   х  10 

 най-висок предложен % отстъпка     

 

 

2. Б1 - Срок за реакция в случай на рекламация–20 точки максимален брой. 

 

Оценяват се предложените от участниците в Приложение № 2 срокове, като офертата 

на участника, предложил най-краткия срок получава максималния брой точки – 20. 

Останалите участници получават своите точки по формулата: 

 

Б1 = Най-кратък предложен срок за реакция                 х 20  

         Предложения срок от съответния кандидат  

 

 

Комплексната оценка се формира от сбора на точките, получени по отделните 

показатели, а именно: 

Комплексна оценка = А1 + Б1 

 

 

Максимална възможна комплексна оценка е 100 точки. Участникът, чиято оферта е 

получила най - висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите 

следват в низходящ ред.  

В случай, че няколко участника получат равен брой точки и най – висока комплексна 

оценка, то поръчката се печели от участника, получил най-висок резултат по критерий 

А1. В случай, че няколко участника са получили еднакъв най-висок резултат по 

критерий А1, изпълнителят се определя чрез жребий. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

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

задължителните компоненти съгласно обявените изисквания в Документацията за 

участие, а именно:  

Предлагана цена с % отстъпка от базовите цени по бюлетина на „САПИ” ООД, то 

офертата на участника се отстранява от участие, поради представяне на оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. 

 



** 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. 

 

 

 


