
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Методиката съдържа указания за извършване на оценка по всеки показател и за 

определяне на комплексната оценка на допусната до оценка оферта. 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки. 

КО = 0,7* ПЦ + 0,3* ПСИ 

Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните показатели: 

1. Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и 

относителна тежест 70 %. 

ПЦ - финансова оценка на предлаганата от Участника обща цена за изпълнение 

на поръчката, която за всеки Участник се изчислява по формулата: 

ПЦмин 

ПЦ = -------------- x 100 = ........ бр. точки, където: 
ПЦо 

ПЦмин - е най-ниската предложена от участниците обща цена за изпълнение на 

поръчката в лева без включен ДДС  

ПЦО - е общата цена в лева без включен ДДС, предложена от участника, чиято 

оферта се оценява. 

 

 ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

Всички предложени цени за изпълнение на поръчката трябва да се посочват в 

лева, да са положителни числа, да са различни от нула и да са записани до втория знак 

след десетичната запетая. 

2.  Показател „Предложен срок за изпълнение“ (ПСИ) с максимална стойност 100 

(сто) точки и относителна тежест 30 %. 

Предложените от участниците срокове трябва да са изразени в цяло число в дни и не 

може да бъдат по-кратки от 75 (седемдесет и пет) работни дни и по-дълги от 125 (сто 

двадесет и пет) работни дни. 

Оценката по Показател ПСИ представлява оценка на предложения срок за 

изпълнение. 

Техническата оценка на всяко едно от предложенията по показател ПСИ се 

изчислява по следната формула: 

ПСИмин 
ПСИ = -------------- x 100 = ....... бр. точки 

ПСИо 



където: 
ПСИ мин - е най-краткият предложен от участниците срок ПСИ - оценката на 

оценяваната оферта. 

ПСИо е срокът предложен от участника, чиято оферта се оценява. 
 
Крайно класиране 

Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките, получени за 

всеки Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна 

оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
1. по-ниска предложена цена; 
2. предложен по-къс срок за изпълнение. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по 

посочения начин. 

 


