
Приложение №2 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

  
 Оценяването и класирането на офертите на допуснатите до този етап 
участници се извършва въз основа на ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА, 
ПО КРИТЕРИЙ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА", съобразно 
чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП и съгласно следната Методика за определяне на 
комплексната оценка: 

 
Комплексната оценка на офертите (КО) се определя като сбор от оценките по 

всеки един от показателите:  

КО = Ксд + Кср + Кцп,  

 

където 

 

Ксд – Срок за изпълнение на доставката след подаване на заявка от Възложителя, с 

относителна тежест на показателя 20 точки; 

 

Кср – Срок за реагиране при рекламация, с относителна тежест на показателя 20 

точки; 

 

Кцп – Ценово предложение, с относителна тежест на показателя 60 точки. 

 

 Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

Оценка на технически показател – Ксд и Кср 

 
Ксд – Срок за изпълнение на доставката след подаване на заявка от Възложителя, се 

изчислява по следната формула: 

 

Ксд =       най -кратък срок на изпълнение на доставката     х  20 

                                    срок на изпълнение на доставката, даден от участника 

 

Кср – Срок за реагиране при рекламация, се изчислява по следната формула: 

 

Кср =            най -кратък срок на реагиране при рекламация   х  20                             

                                       срок на реагиране при рекламация,  даден от участника 

 

Забележка: Срокът за изпълнение на доставката и срокът за реагиране при 

рекламация се представят задължително в часове. Ще бъдат отстранени 

предложения, в които те са в различна мярна единица. 

 

Оценка на ценови показател -  Кцп 
Кцп – Ценово предложение за съответната обособена позиция се изчислява по 

следната формула: 
 

Кцп =      най-ниска обща предлагана цена         х 60                                                                         

           предлагана обща цена, дадена от участника 



 

*Забележка: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са 

равни - за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага 

най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по 

показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-

благоприятна стойност по този показател. Ако икономически най-изгодната 

оферта не може да се определи по този ред, комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 
 


