
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,           

ал. 3 от ЗОП с предмет: “Доставка на пътнически микробус за нуждите на ПГВМ 

“Ив.П.Павлов”” 

 

 

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

 За изпълнител на настоящата обществена поръчка се определя участникът, 

предложил икономически най-изгодната оферта. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” - (КО). 

Определянето на индивидуалните показатели в този критерий са съобразени с 

предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки 

предварително определен показател са определени максимално възможния брой точки 

и относителната му тежест.  

 

І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ  

Показателите за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са:  

1. П1 - Показател „Цена“, с относителна тежест 70% и максимален брой 

точки - 100; 

2. П2 - Показател „Гаранционен срок“ (Пг), с относителна тежест 15% и  

максимален брой точки - 100; 

3. П3 – Показател „Допълнително оборудване”, с относителна тежест 15% и 

максимален брой точки - 15 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

 

1. Оценката по Показателя П1 - „Цена“ се определя, като се изчисли 

съотношението между най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от 

участник и цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта 

се оценява.  Максималният брой точки получава офертата, която е с предложена най-

ниска цена за изпълнение на поръчката. Точките на останалите участници се определят 

в съотношение към най-ниската цена, предложена от участник, по следната формула: 

            Ц min  

П1 = -----------  х 100 , където: 

   Цуч. 

 Цmin е най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник; 

 Цуч. е цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято 

оферта се оценява; 

 100 е максималният брой точки по Показателя П1 - „Цена“. 

Забележка: Цената не може да надхвърля посочената в обявата прогнозна 

стойност 

 



2. Оценката по Показателя 2 - „Гаранционен срок“ се определя, като се 

изчисли  съотношението между  гаранционния срок предложен от участника, чиято 

оферта се оценява, и най-дългия гаранционен срок предложен от участник. 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложен най-дълъг 

гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-дългият гаранционен срок, предложен от участник по следната формула: 

            

     Гу  

П2 = ------------ х 100, където: 

    Г max 

 Гу е гаранционният срок, предложен от участника, чиято оферта се оценява; 

 Гmax е най-дългият гаранционен срок, предложен от участник; 

 100 е максималният брой точки по Показателя П2 „Гаранционен срок“. 

Забележка: Предложеният от участниците гаранционен срок не може да бъде по-малък  

от 36 месеца.  

 3.Оценка по Показателя 3 -  „Допълнително оборудване” се определя в точки 

за всяка една от отделните позиции от раздел „Допълнително оборудване” на 

техническата спесификация, които участника предлага и се разпределят, както следва: 

- HAS – система за подпомагане потегляне под наклон – 1т.  

- AFU – Електронна система  за внезапно спиране – 1т. 

 - Фарове зе мъгла – 1т. 

- Въздушна възглавница на  пътника на предната седалка – 1т. 

- Подлакътник на седалки до пътеката – 1т. 

- Демонтаж на последните два реда седалки – 2т. 

- Парктроник – 1т. 

- комплект нови летни гуми – 5т. 

- Аларма – 1т. 

- GPS система  с карта на Европа – 1т. 

 

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА  

Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КО) е 100 

точки. Изчислява се по следната формула: КО = П1х70 + П2х15+П3 , където 

                    100            100           

 П1 е оценката на офертата по Показателя П1 - „Цена“; 

 П2 е оценката на офертата по Показателя П2 - „Гаранционен срок“; 

 П3 е оценката на офертата по показателя П3 – „Допълнително оборудване” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


