
Приложение № 10 

(образец) 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 
 

1. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-

изгодната оферта, определена по критерий за възлагане „Оптимално 

съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на цената, както и на 

показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената 

поръчка.  

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до 

оценка оферти по конкретната обособена позиция. Офертите се класират по 

низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на 

определените показатели, като на първо място за съответната обособена позиция 

се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Само участници, чиито 

оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обявлението, документацията 

и приложенията към нея, се допускат до оценка. Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително по 

тази методика.  

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

2.1. Показателите за оценка на всяка оферта са: 

2.1.1. Показател „цена за доставка на автомобилите“ по съответната 

обособена позиция в лева,  без включен ДДС - (Pi); 

2.1.2. Показател „гаранционен срок в години“ по съответната обособена 

позиция - (G1i); 

2.1.3. Показател „гаранционен срок в километри пробег“ по съответната 

обособена позиция - (G2i); 

2.1.4. Показател „срок за доставка в календарни дни“ за съответната 

обособена позиция - (Si).  

2.2. Относителната тежест на показателите за оценка са: 

2.2.1. Показател  Pi  – 60 % 

2.2.2. Показател G1i – 10 % 

2.2.3. Показател G2i – 10 % 

2.2.4. Показател  Si   – 20 % 

3. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Максималната стойност на Комплексната оценка (Q) на офертата е 100 

точки.  



Q се изчислява по следната формула:  

Q = ((Pmin/Pi)*60) + ((G1i/G1max)*10) +((G2i/G2max)*10) +((Smin/Si)*20)). 

Където: 

Q – Комплексна оценка. 

Pmin – Най-ниската предложена обща цена за доставка на автомобилите по 

съответната обособена позиция от поръчката, в лева, без ДДС. 

Pi - Обща цена за доставка на автомобилите по съответната обособена 

позиция от поръчката в лева, без ДДС, предложената от съответния участник. 

G1max – Най-дългият предложен гаранционен срок по съответната 

обособена позиция в години. 

G1i – Гаранционният срок по съответната обособена позиция в години, 

предложен от съответния участник. 

G2max – Най-дългият предложен гаранционен срок по съответната 

обособена позиция в километри пробег. 

G2i – Гаранционният срок по съответната обособена позиция в километри 

пробег, предложен от съответния участник. 

Smin - Минималният предложен срок за доставка по съответната обособена 

позиция, в календарни дни. 

Si - Срокът за доставка по съответната обособена позиция в календарни дни, 

предложен от съответния участник. 

  Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 

условия. 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.  по-изгодно предложение по показател „срок за доставка“ 

3.  по-изгодно предложение по показател „гаранционен срок в години“ 

4. по-изгодно предложение по показател „гаранционен срок в километри 

пробег“ 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

в съответствие с посочения по-горе ред. 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  При 

чуждестранни участници и предлагана цена в евро, за целите на оценката обменът на 1 евро ще се 

извършва по фиксинга на БНБ 1,95583 лв/евро. При извършване на доставка, предполагаща оформянето 

на митническа процедура за внос от държави извън Европейския съюз, Изпълнителят се задължава да 

приключи митническия режим по вноса на своя територия и за своя сметка.  


