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Приложение № 4 
към публичната покана 

 
  

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

По процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по реда на 
ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ с предмет: 

 
„Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на „Оптикс“ АД“, 
подробно посочени и описани в Техническа спецификация /Прил. №5 към  публичната 
покана/, във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-
здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001-
1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 
НА ТРУД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. 

 
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи 
изпълнителят на процедурата. 

 

Административна проверка 
1. Комисията извършва административна проверка за окомплектоване на подадените 

документи и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие. 
2. Кандидати, чиито оферти не покриват поставените минимални изисквания, ще бъдат 

отстранени и техните оферти няма да бъдат класирани. 
3. Комисията за оценка проверява ценовите оферти за аритметични грешки. Всички 

аритметични грешки се поправят без това да е в ущърб на участника. 
4. Цената се образува като сума от единичната цена на доставката, умножена по 

количествата, описани в приложената към настоящата документация оферта. При 
разминаване в единичните цени и общата цена, за вярна ще се счита единичната цена 
и общата цена ще бъде коригирана съгласно заложените единични цени. 

5. На оценка подлежи сумата от получената обща стойност на поръчката по начина, 
описан в Oфертата. 
 

 
Комисията отбелязва в протокол офертите, които са преминали успешно първия етап от 
оценяването. Във втория етап подлежат на разглеждане единствено оферти, които 
успешно са преминали първия етап на оценяване. 
  

     Само оферти, преминали І етап подлежат на оценка на ІІ етап. 
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I. Оценка на офертите по критерий „Оптимално съотношение качество-цена” 

 
           За оценка на офертите ще се прилага критерий „оптимално съотношение качество – 
цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните 
оценки по предварително определените по-долу показатели.   

До оценка се допускат всички кандидати, които отговарят на всички изисквания за 
икономически, финансови и технически възможности, посочени подробно в текста на 
Публичната покана.   

В настоящата “Методика за оценка на офертите” са конкретизирани и точно 
определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната 
оценка, както следва:  

 
 

Показател - П  
(наименование)  

Относително 
тегло  

Максимално 
 възможен 
брой точки  

Символно 
обозначение  

( точките по 
показателя)  

1  2  3  4  
1. Срок на доставка в календарни дни – 
П1  

30% (0,30)  100  Т с.д.  

2.  Предложена цена  – общо за всички 
позиции лични предпазни средства и 
специално работно облекло- П2  

30% (0,30)  100  Т ц.  

3.Гаранционен срок на доставените 
лични предпазни средства и специално 
работно облекло /средноаритметична 
величина, изчислена в календарни 
месеци/- П3 

30%  (0,30) 100 Т г.с. 

4. Време за отстраняване на 
идентифициран проблем в работни дни 

10% (0,10) 100 Т 
вр.отстр. 

Комплексна оценка  100 %   100  КО  
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 
относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 
е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено 
символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.   

 
Указания за определяне на оценката по всеки показател :  
Показател 1 – “Срок за доставка в календарни дни”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло в комплексната оценка - 0,30.  
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 Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за 
изпълнение на доставката – 100 точки. Срокът за изпълнение на доставката се определя от 
датата, на която изпълнителя е получил от Бенефициента заявка за доставка с посочени 
размери .  Доставката задължително обхваща всички позиции лични предпазни средства и 
специално работно облекло, посочени поименно в Приложение №1 и Приложение № 5. 
към Публичната покана. Точките на останалите участници се определят в съотношение 
към най-краткия срок за изпълнение на доставката по следната формула:  

 
Cmin  

Т с.д. =   _________ х100,  
Cn  

  
- 100- максимален брой точки за показател 1, без отчитане на относителното тегло; 
-Cmin - най-краткия срок за доставка, предложен от участник;  
-Сп – срокът за доставка, предложен от n-ти отделен участник.  

Точките по първия показател на n-ти участник се получават по следната формула:  
 

П 1 =  Т с.д.   х   0,30, където:  
  

“0,30” е относителното тегло на показателя.  
 

 
Показател 2 -  “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30.   
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 

точки- общо за всички позиции лични предпазни средства и специално работно облекло, 
посочени в Приложение №8 и в Приложение №4.1. към Публичната покана Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула:  
                                             С min  

            Т ц  = 100   х    -----------------,  където :  
                                             C n   

- 100- максимален брой точки за показател 2, без отчитане на относителното тегло;  
- “Cmin” е най-ниската предложена цена ;  
-“Cn ”е цената на n-ти участник.  

  
Точките по втория показател на n-ти участник се получават по следната формула:  

  
П 2 =  Т ц   х   0,30, където:  
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“0,30” е относителното тегло на показателя.  
 

 
Показател 3 – “Гаранционен срок на доставените лични предпазни средства и 

специално работно облекло /в календарни месеци/”, с максимален брой точки – 100 и 
относително тегло в комплексната оценка - 0,30.  

Максималният брой – 100 точки, получава офертата с предложен най-дълъг среден 
сумарен гаранционен  срок. Средният сумарен гаранционен срок се изчислява,  като се 
направи сумиране на предложените гаранционни срокове по всяка една от представените 
позиции, след което общата сума се разделя на броя на позициите, за да се получи средна 
аритметична величина. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 
най-дългия гаранционен  срок на доставените лични предпазни средства и специално 
работно облекло, изчислен като средна аритметична величина, по следната формула:  

 
Cn  

Т г.с = _________ х100,  
Cmax  

  
-100- максимален брой точки за показател 3, без отчитане на относителното тегло; 
-Cmax - най-дългият  гаранционен срок  за доставените лични предпазни средства и 
специално работно облекло, предложен от участник;  
-Сп –  Гаранционният срок, предложен от n-ти отделен участник.  
Точките по третия показател на n-ти участник се получават по следната формула:  
 

П 3 =  Т г.с   х   0,30, където:  
  

“0,30” е относителното тегло на показателя.  
  

Показател 4 – “Време за отстраняване на идентифициран проблем в работни дни”, 
с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка - 0,10.  

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за  
отстраняване на идентифициран проблем (замяна при констатирани дефекти) в работни 
дни– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткото предложено време за отстраняване на идентифициран проблем, по следната 
формула:  

 
         Cmin  

Т вр.отстр.  =    _________ х100,  
             Cn 
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-100- максимален брой точки за показател 4, без отчитане на относителното тегло; 
-Cmin - най-краткото време за отстраняване на идентифицирани проблеми в работни дни, 
предложено от участник;  
-Сп – времето за отстраняване на идентифицирани проблеми в работни дни , предложено от 
n-ти отделен участник.  
Точките по четвъртия показател на n-ти участник се получават по следната формула:  
 

П 4 =  Т вр.отстр.   х   0,10, където:  
 
“0,10” е относителното тегло на показателя.  

 
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:   
  
КО = П1 + П2 + П3 + П4 
 
  

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.  
 
При разминаване на цена, изписана с цифри и такава, изписана с думи, за достоверна   ще се 
приема цената, изписана с думи.  
 
Класирането на участниците се извършва в низходящ ред. 
 
Участникът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
 
За изпълнител се определя участникът, класирал се на първо място. 
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