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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ 
 

за участие в процедура с предмет „Разработване на бизнес и маркетингов анализи и 

стратегии и концепция за развитие“ с критерий „икономически най-изгодна оферта“ 

 

 

Методиката за оценяване е инструмент за комплексна оценка и класиране на 

получените оферти по процедурата, изчислена на база финансова и техническа оценка.  

Класирането се извършва в низходящ ред по получената комплексна оценка, като 

на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

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. В 

случай, че офертата не може да се определи по този ред, Групата оценители провежда 

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

 

 

Промопак ООД ще приложи критерий за оценка „икономически най-изгодна 

оферта“, като използва следните показатели за оценка: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 40 % 10 Т ц 

2.Срок на изпълнение – П 2 60 % 10 Тс.и. 
 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 

е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено 

символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател 

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло в комплексната оценка – 40% (0,40). 
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Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „10” е максималните точки по показателя 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена 

 „Cn ”е цената на n-я участник 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,40, където: 

 

 „0,40” е относителното тегло на показателя 

 

 

Показател 2 – “Срок на изпълнение” с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло – 60% (0,60). 

Максималният брой точки получава офертата с предложени най-добри условия по 

отношение на срока на изпълнение – 10 точки. Точките на останалите участници се 

определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

 

                                        Срок изп. min 

            Т с.и.  = 10   х    -----------------, където: 

                                        Срок изп. n  

 „10” е максималните точки по показателя 

 „Срок изп. min ” е най-ниската предложена цена 

 „Срок изп. n ”е цената на n-я участник 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т с.и.   х   0,60, където: 

 

 „0,60” е относителното тегло на показателя. 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 

 

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


