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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 

69/11.03.2013 г. са възможни два критерия за оценка на офертите : 

1. Критерий „Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до 

участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена 

и/или обща стойност); 

2. Критерий „Икономически най-изгодна оферта”, 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 показатели.  

 

«ПРОМОПАК» ООД ще прилага критерий «Икономически най-изгодна 

оферта» при класиране на допуснатите до участие оферти в процедура с предмет: 

 

«Придобиване на специализирани дълготрайни материални активи, 

необходими за внедряване в производство на иновативни продукти и процеси 

в 2 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Придобиване на машина за формоване, пълнене и 

лепене на пластмасови бутилки; 

Обособена позиция 2: Придобиване на оборудване (матрица) за 

производство на капачки».  

 

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това 

финансовата и накрая двете оценки се обединяват.  

http://www.opcompetitiveness.bg/
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1  

НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 „ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНА ЗА ФОРМОВАНЕ, ПЪЛНЕНЕ И ЛЕПЕНЕ 

НА ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ“ 

 

№ Показател - П Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

Технически показатели   

1 П1  Срок на изпълнение – 

доставка, монтаж и 

първоначално изпитване» 

30% (0,30) 100 Т1 

2 П2 „Вискозитет на 

течностите при пълнене 

на пластмасови бутилки“  

40% (0,40) 100 Т2 

Икономически показател   

3 П3 „Предлагана цена“ 30% (0,30) 100 Т3 

Общо: 100 %   

 

 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 

относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

КОФ = П1+П2+П3 

Където: КОФ – комплексна оценка на офертата 

П1, П2 – технически показатели 

П3 - икономически показател. 

 

Указания за определяне на техническата оценка на офертата: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 
П1 „Срок на 
изпълнение – 
доставка, монтаж и 
първоначално 
изпитване ” 

Максималният брой точки получава офертата с 
предложен най-кратък  срок на изпълнение (доставка, 
монтаж и първоначално изпитване) в календарни месеци – 
100 точки. Точките на останалите участници се 
определят в съотношение към най-краткият предложен 
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гаранционен срок по следната формула: 
Оценката се определя съгласно формулата: 
 

Т1= (W min / W съотв.) х 100  
където: 
W min - най–краткият измежду всички оферти срок за 
изпълнение – доставка, монтаж и първоначално изпитване,  
в календарни месеци 
W съотв – срок за изпълнение – доставка, монтаж и 
първоначално изпитване в календарни месеци, съдържащ се в 
оценяваната оферта 
«100» е максималният брой точки по показателя 
Забележка: 
Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение – 
доставка, монтаж и първоначално изпитване по-кратък от 1 
(един) календарен месец и по-дълъг от 6 (шест) календарни 
месеца.  
Предложения, попадащи извън рамките на посочения 
диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване. 
 

Точките по показател П1 на n-я участник се получават по 
следната формула: 
 
П 1 =  Т 1  х   0,30, където: 
 
-„0,30” е относителното тегло на показателя. 
 

П2 „„Вискозитет на 
течностите при 
пълнене на 
пластмасови 
бутилки»“ 

Максималният брой точки получава офертата с 
предложен най-висок вискозитет на течностите при 
пълнене на пластмасови бутилки - 100 точки. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към 
предложения най-висок вискозитет по следната формула: 
 
Оценката се определя съгласно формулата: 
 

Т2 = (Т съотв. / Т max) х 100  
където: 
T max- най–високият вискозитет на течностите при пълнене 
на пластмасови  бутилки измежду всички оферти  
T съотв – вискозитет на течностите при пълнене на 
пластмасови бутилки,  съдържащ се в оценяваната оферта 
«100» е максималният брой точки по показателя 
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Точките по показател П2 на n-я участник се получават по 
следната формула: 
 
П 2=  Т2  х   0,40 , където: 
 
-„0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

Указания за определяне на икономическата оценка на офертата 

 До оценка по икономическия показател се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от 
документацията за участие. 

 
Показател Указания за определяне на оценката 

П3 „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: 

Т3=  
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 

единични и обща стойност, указани от Възложителя.  

Предложения, попадащи извън този диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване. 

 

Точките по показател П3 на n-я участник се получават по 

следната формула: 

 

П 3=  Т 3  х   0,30, където: 

 

- „0,30” е относителното тегло на показателя. 



 

5 

Този документ е създаден по проект „Иновации от Промопак ООД“ по договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, Бенефициент: „ПРОМОПАК“ ООД по схема BG161PO003-1.1.07: 

„Внедряване на иновации в предприятията“ 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„ПРОМОПАК“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 Крайно класиране на Кандидатите по Обособена позиция 1 на 

процедурата: 

 

 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2  

НА ПРОЦЕДУРАТА: 

„ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ (МАТРИЦА) ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КАПАЧКИ.“ 

 

№ Показател - П Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

Технически показатели   

1 П1 „Срок на изпълнение 

– доставка, монтаж и 

първоначално изпитване» 

15% (0,15) 100 Т1 

2 П2 „Допълнителни 

функционалности»  
30% (0,30) 100 Т2 

3 П3 „Предлаган брой 

гнезда на матрицата» 
25% (0,25) 100 Т3 

Икономически показател   

4 П4 „Предлагана цена“ 30% (0,30) 100 Т4 

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 

Където: КОФ – комплексна оценка на офертата 

П1, П2, П3 – технически показатели 

П4 - икономически показател. 

 

Указания за определяне на техническата оценка на офертата: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 
П1 „Срок на изпълнение – 
доставка, монтаж и 
първоначално изпитване ” 

Максималният брой точки получава офертата 
с предложен най-кратък  срок на изпълнение 
(доставка, монтаж и първоначално изпитване) 
в календарни месеци – 100 точки. Точките на 
останалите участници се определят в 
съотношение към най-краткият предложен 
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гаранционен срок по следната формула: 
Оценката се определя съгласно формулата: 
 

Т1= (W min / W съотв.) х 100  
където: 
W min - най–краткият измежду всички оферти срок 
за изпълнение – доставка, монтаж и първоначално 
изпитване,  в календарни месеци 
W съотв – срок за изпълнение – доставка, монтаж и 
първоначално изпитване в календарни месеци, 
съдържащ се в оценяваната оферта 
«100» е максималният брой точки по показателя 
Забележка: 
Участниците не могат да предлагат срок за 
изпълнение – доставка, монтаж и първоначално 
изпитване по-кратък от 1 (един) календарен 
месец и по-дълъг от 6 (шест) календарни месеца.  
Предложения, попадащи извън рамките на 
посочения диапазон, ще бъдат предложени за 
отстраняване. 
 

Точките по показател П1 на n-я участник се 
получават по следната формула: 
 
П 1 =  Т 1  х   0,15, където: 
 
-„0,15” е относителното тегло на показателя. 
 

П2  „Допълнителни 
функционалности“ 

Максимален брой точки по показателя – 100 т.  

Офертата     на кандидата 
съдържа предложение за 
доставка, монтаж и 
първоначално изпитване 
на оборудване (матрица) 
за производство на 
капачки, при която е 
налице възможност за 
промяна на формата на 
капачката 
 

100 т.  

Офертата на кандидата 1 т.  
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съдържа предложение за 
доставка, монтаж и 
първоначално изпитване 
на оборудване (матрица) 
за производство на 
капачки, при която не е 
налице възможност за 
промяна на формата на    
капачката 
Точките по показател П2 на n-я участник се получават по следната формула: 
 
П 2 =  Т 2  х   0,30, където: 
 

-„0,30” е относителното тегло на показателя. 
П3 „Предлаган брой 
гнезда на матрицата 

Максималният брой точки получава офертата с 
предложен най-голям брой гнезда на матрицата– 
100 точки. Точките на останалите участници се 
определят в съотношение към предложения най-
голям брой гнезда на матрицата по следната 
формула: 
 
Оценката се определя съгласно формулата: 
 

Т3 = (Т съотв. / Т max) х 100  
където: 
T max- най–големият брой гнезда на матрицата 
измежду всички оферти  
T съотв – броят на гнездата на матрицата, съдържащ 
се в оценяваната оферта 
«100» е максималният брой точки по показателя 
 

Точките по показател П3 на n-я участник се 
получават по следната формула: 
 
П 3=  Т 3  х   0,25 , където: 
 
-„0,25” е относителното тегло на показателя. 
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Този документ е създаден по проект „Иновации от Промопак ООД“ по договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, Бенефициент: „ПРОМОПАК“ ООД по схема BG161PO003-1.1.07: 

„Внедряване на иновации в предприятията“ 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„ПРОМОПАК“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Указания за определяне на икономическата оценка на офертата 

 До оценка по икономическия показател се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от 
документацията за участие. 

 
Показател Указания за определяне на оценката 

П4 „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: 

Т4=  
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 единични и обща стойност, указани от 

Възложителя.  

Предложения, попадащи извън този диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване. 

 

Точките по показател П4 на n-я участник се получават по 

следната формула: 

 

П 4=  Т 4   х   0,30, където: 

 

- „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

 Крайно класиране на Кандидатите по Обособена позиция 2 на 

процедурата: 

 

 

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

 


