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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
  

«ЕКО-БОТЪЛС» ЕООД ще прилага критерий за оценка на офертите  
«Оптимално съотношение качество-цена» при класиране на допуснатите до 
участие предложения в процедура за избор на изпълнител с публична покана по чл. 
51 от ЗУСЕСИФ с предмет “Закупуване на Пълначна машина – Триблок (блок 
за изплакване, пълначен и затварачен блок) за газирани и спокойни напитки 
и вода - 1 брой.”  

 
№ Показател – П 

(наименование) 
Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 
брой точки 

Символно 
обозначение 
(точките по 
показателя) 

1 2 3 4 5 
П1 Гаранционен срок  10% (0,10) 100 Т1 
П2 Време за реакция  5% (0,05) 100 Т2 
П3 Време за отстраняване на 

идентифициран проблем   
5% (0,05) 100 Т3 

П4 Срок за изпълнение 40% (0,40) 100 Т4 
П5 Допълнителни 

технически и 
функционални 
характеристики 

10% (0,10) 100 Т5 

П6 Предлагана цена 30% (0,30) 100 Т6 
Общо: 100 %   
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

КОФ = П1+П2+П3+П4+П5+П6 

Където: КОФ – комплексна оценка на офертата 
Указания за определяне на оценка на офертата: 
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Показател	 Указания	за	определяне	на	оценката	

П1	„Гаранционен	срок”	 Максималният	 брой	 точки	 получава	 офертата	 с	
предложен	 най-дълъг	 гаранционен	 срок	 в	 календарни	
месеци	 –	 100	точки.	 Точките	 на	 останалите	 участници	
се	определят	в	съотношение	към	най-дългия	гаранционен	
срок,	 като	 Оценката	 се	 определя	 съгласно	 следната	
формула:	
	

Т1=	W	съотв./	W	max		х	100		
където:	
W	max	-	най–дългият	измежду	всички	оферти	гаранционен	
срок	в	календарни	месеци	
W	 съотв	 –	 гаранционен	 срок	 в	 календарни	месеци,	 съдържащ	
се	в	оценяваната	оферта	
«100»	е	максималният	брой	точки	по	показателя.	
	
Забележка:	
Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен 
срок в календарни месеци. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на 
двустранен финален приемо-предавателен протокол за 
изпълнение предмета на процедурата. 
Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-малък 
от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на 
подписване на двустранния финален приемо-предавателен 
протокол за изпълнение предмета на процедурата и по-дълъг от 
48 (четиридесет и осем) календарни месеца. 
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат 
предложени за отстраняване.. Предложения, които не съдържат 
информация за предложен гаранционен срок и/или не съдържат 
информация за предложен гаранционен срок в календарни 
месеци, ще бъдат предложени за отстраняване. 
	
Точките	по	 показател	П1	на	 n-я	 участник	 се	 получават	
по	следната	формула:	
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П	1	=		Т	1		х			0,10	,	където:	
	
-„0,10”	е	относителното	тегло	на	показателя.	
	

П2 „Време	за	реакция“	 Максималният	 брой	 точки	 получава	 офертата	 с	
предложен	 най-кратък	 срок	 за	 реакция	 в	 часове	 –	 100	
точки.	Точките	на	останалите	участници	се	определят	
в	 съотношение	 към	 най-краткият	 срок	 за	 реакция	 по	
следната	формула:	
	
Оценката	се	определя	съгласно	формулата:	
	

Т2=	Т	min/	Т	съотв.	х	100		
където:	
T	mix	-	най–краткият	измежду	всички	оферти	срок	за	
реакция	в	часове	
T	съотв	–срок	за	реакция	в	часове,	съдържащ	се	в	оценяваната	
оферта	
«100»	е	максималният	брой	точки	по	показателя	
	
Забележка:	
Участниците	не	могат	да	предлагат	време	за	реакция	под	1	
(един)	час	и	над	12	(дванадесет)	часа.	
Предложения,	попадащи	извън	посочения	диапазон	и/или	
предложения,	които	не	съдържат	информация	за	време	за	
реакция	 и/или	 предложения,	 които	 не	 съдържат	
информация	 за	 време	 за	 реакция	 в	 часове	 ще	 бъдат	
предложени	за	отстраняване.	
	
Точките	по	 показател	П2	на	 n-я	 участник	 се	 получават	
по	следната	формула:	
	
П	2=		Т	2		х			0,05	,	където:	
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-„0,05”	е	относителното	тегло	на	показателя.	
П3	 „Време	 за	
отстраняване	 на	
идентифициран	
проблем“	

Максималният	 брой	 точки	 получава	 офертата	 с	
предложен	 най-кратък	 срок	 за	 отстраняване	 на	
идентифициран	 проблем	 в	 часове	 –	 100	 точки.	 Точките	
на	 останалите	 участници	 се	 определят	 в	 съотношение	
към	 най-краткия	 срок	 за	 отстраняване	 на	
идентифициран	проблем		по	следната	формула:	
	
Оценката	се	определя	съгласно	формулата:	
	

Т3=	Тt	min/	Тt	съотв.	х	100		
където:	
Tt	 mix	 -	 най–краткият	 измежду	 всички	 оферти	 срок	 за	
отстраняване	на	идентифициран	проблем	в	часове	
Tt	съотв	–	време	за	отстраняване	на	идентифициран	проблем	
в	часове,	съдържащ	се	в	оценяваната	оферта	
	
Забележка:	
Участниците	не	могат	да	предлагат	време	за	отстраняване	
на	 идентифициран	 проблем	 под	 1	 (един)	 час	 и	 над	 48	
(четиридесет	и	осем)	часа.	
Предложения,	попадащи	извън	посочения	диапазон	и/или	
предложения,	които	не	съдържат	информация	за	време	за	
отстраняване	 на	 идентифициран	 проблем	 и/или	 не	
съдържат	 информация	 за	 време	 за	 отстраняване	 на	
идентифициран	проблем	в	часове	ще	бъдат	предложени	за	
отстраняване.	
	
Точките	по	 показател	П3	на	 n-я	 участник	 се	 получават	
по	следната	формула:	
	
П	3=		Т	3	х	0,05,	където:	
	
-„0,05”	е	относителното	тегло	на	показателя.	

П4	 “Срок	 за	 Максималният	 брой	 точки	 получава	 офертата	 с	
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изпълнение”	 предложен	 най-кратък	 срок	 за	 изпълнение	 в	 календарни	
дни	 –	 100	 точки.	 Точките	 на	 останалите	 участници	 се	
определят	 в	 съотношение	 към	 най-краткият	 срок	 за	
изпълнение	по	следната	формула:	
	
Оценката	се	определя	съгласно	формулата:	
	

Т4=	Т	min/	Т	съотв.	х	100		
където:	
T	mix	-	най–краткият	измежду	всички	оферти	срок	за	
изпълнение	в	календарни	дни		
T	съотв	–срок	за	изпълнение	в	календарни	дни,	съдържащ	се	в	
оценяваната	оферта	
«100»	е	максималният	брой	точки	по	показателя	
	
Забележка:	
Срокът за изпълнение на всички дейности от предмета на 
настоящата процедура е до 240 (двеста и четиридесет)  
календарни дни, считано от датата на сключване на договора за 
доставка, но не по-късно от крайния срок за изпълнението на 
проект по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0084-C01 – 20.06.2017 
г. 
 
В офертите си участниците следва да посочат срок за 
изпълнение (доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и 
въвеждане в експлоатация) на ДМА в реално число и в 
календарни дни. 
 
Забележка: Предложения, които не съдържат срок за 
изпълнение и/или съдържат срок за изпълнение, попадащ извън 
посочения максимален срок за изпълнение и/или не съдържат 
срок за изпълнение в реално число и в календарни дни ще бъдат 
предложени за отстраняване. 
	
Точките	по	 показател	П4	на	 n-я	 участник	 се	 получават	
по	следната	формула:	
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П	4=		Т	4		х			0,40	,	където:	
	
-„0,40”	е	относителното	тегло	на	показателя.	

П5	 	 “Допълнителни	
технически	 и	
функционални	
характеристики”	

Максимален	брой	точки	по	показателя	-	100	т.	

	 Брой	точки	
Предложената в офертата на кандидата машина 
съответства на следните Допълнителни технически и 
функционални характеристики и те са посочени в 
Офертата на кандидата: 
Наличие на фалшиви глави за кръгова дезинфекция и 
Вход към машината с пневмотранспорт 

100	т.	

Предложената в офертата на кандидата машина 
съответства на 1 (една) от следните Допълнителни 
технически и функционални характеристики и тя е 
посочена в Офертата на кандидата: 
Наличие на фалшиви глави за кръгова дезинфекция или 
Вход към машината с пневмотранспорт 

50	т.	

Предложената в офертата на кандидата машина не 
съответства на нито 1 (една) от следните Допълнителни 
технически и функционални характеристики и/или нито 1 
(една) от следните допълнителни технически и 
функционални характеристики не е посочена в Офертата 
на кандидата: 
Наличие на фалшиви глави за кръгова дезинфекция и 
Вход към машината с пневмотранспорт 

0	т.	

	 Точките	по	 показател	П5	на	 n-я	 участник	 се	 получават	
по	следната	формула:	
	
П	5	=		Т5		х			0,10,	където:	
	
-„0,	10”	е	относителното	тегло	на	показателя.	
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Показател	 Указания	за	определяне	на	оценката	
П6 „Предлагана цена” Максималният брой точки получава офертата с предложена 

най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите 
участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 
 
Оценката се определя съгласно формулата: 
 

Т6=  min

съотв

Ц х100
Ц

 

където: 
«100» е максималният брой точки 
Цmin  - най–ниската предложена цена за изпълнение на 
поръчката 
Цсъотв – предложена цена, съдържащ се в оценяваната 
оферта/ 
Забележка:   
Участниците не могат да предлагат единични и обща стойност 
за изпълнение на поръчката, надвишаващи прогнозните 
единична и обща стойност, указани от Възложителя.  
Предложения, попадащи извън този диапазон, ще бъдат 
предложени за отстраняване. 
 
Точките по показател П5 на n-я участник се получават по 
следната формула: 
 
П 6=  Т 6   х  0,30, където: 
 
- „0,30” е относителното тегло на показателя. 
 

 Крайно класиране на Кандидатите 
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 


