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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ 

 

Процедура с предмет: «Закупуване на специално работно облекло и 

лични предпазни средства» както следва: 

 

1. Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/  

2. Блуза зимна – дълъг ръкав  

3. Шуба ватирана   

4. Зимни ръкавици, ватирани  

5. Защитни обувки с метално бомбе  

6. Летни обувки маслоустойчиви 

7. Зимни обувки маслоустойчиви  

8. Защитни ръкавици 5 пръста 

9. Гумени ботуши  

10. Ръкавици латекс  

11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар                

12. Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ гръб                                        

13. Обувки заварчик  

14. Работен костюм заварчик  

15. Гети, естествена кожа – заварчик 

16. Престилка заварчик  

17. Ръкавици заварчик  

18. Ръкавици диелектрични  

19. Ботуши диелектрични  

20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от химикали  

21. Прахозащитна маска  

22. Защитни очила удароустойчиви  

23. Туника с панталон  

24. Каска  

 

       Методиката за оценка на оферти е инструмент за комплексна оценка и класиране на 

оферти, изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е 

„Икономически най-изгодна оферта”.  Класирането на офертите се извършва по низходящ 

ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока 

оценка. 

ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА: 

1. Оценка на административното съответствие: 

Този етап представлява проверка на формалните условия, на които следва да отговаря 

кандидата съгласно условията за участие, посочени в тръжната документация,  наличието и 

коректността на изискуемите документи, спазване на сроковете и изискванията към офертите за 

кандидатстване.  
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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.  

Само офертите, преминали Етап 1, подлежат на оценка и на Етап 2. 

 

2. Оценка по показатели: 

Критерий за оценка на офертите е  „икономически най-изгодна оферта”. Критериите за 

оценка на офертите и тяхната относителна тежест за всяка една обособена позиция са, както 

следва: 

 

Критерий/показател Относителна тежест Максимален брой 

точки 

1. Предложена цена ( Р1) 20 % (0,20) 20 т. 

2. Срок на доставка (Р2) 40 % (0,40) 40 т. 

3. Авансово  плащане (Р3) 40 % (0,40) 40 т. 

4. Комплексна оценка 100 % 100 т. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по следната методика: 

ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧКИ 

Предложена цена – Р1 Максимален брой точки – 20 

Най-ниска цена  20 

Кандидатът, предложил най-ниска цена получава 20 точки. Броят точки на останалите 

участници се изчислява по следната формула: 

Р1 =  (Рmin/Рn) x 20, 

където  Рmin е минималната предложена цена, а Рn е цената, предложена от 

конкретния участник. 

1. Срок за доставка – Р 2 Максимален брой точки - 40 

Най-кратък срок доставка. 

Срокът се посочва в календарни дни. 

40 

Кандидатът, предложил най-кратък срок получава 40 точки. Броят точки на 

останалите участници се изчислява по следната формула: 

Р2  =  (Рmin/Рn) x 40, 

където  Рmin е минималният предложен срок, а Рn е срокът, предложен  от конкретния 

участник. 

2. Авансово плащане – Р 3 Максимален брой точки - 40 

най-нисък процент авансово плащане 40 

Максимален брой точки 40 т. получава офертата на кандидата, с най-нисък процент 

авансово плащане. Точките на  останалите участници се получават  по формулата: 

          1+Ап min 

Р3 = -------------- x 40 

            1+Ап  i 

Ап min – най-малък размер на исканото авансово плащане; 

Ап i  - исканото авансово плащане  на i-ия участник; 

 

Оценката на всеки един кандидат се изчислява по формулата: Р  =  Р1 + Р2 + Р3 
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При изчисляване на точките, всички цифри се закръгляват с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

   Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока оценка  по посочената по-горе формула (Р). Комисията предлага на 

бенефициента да определи за изпълнител кандидата, класиран на първо място. В случай, че 

двама или повече кандидати в процедурата получат равни комплексни оценки, за изпълнител 

се избира онзи кандидат, който има повече точки по показател „Авансово  плащане (Р3)“. 


