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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ 

за участие в процедура с предмет Придобиване на машина за формоване, пълнене и 

лепене на пластмасови бутилки с критерий „икономически най-изгодна оферта“ 

 

Методиката за оценяване е инструмент за комплексна оценка (КО) 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“ ” при класиране на допуснатите до участие оферти, като използва следните 

показатели за оценка: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

Технически показатели  

П1 „Срок на изпълнение – доставка, монтаж и 

първоначално изпитване“  

30% (0,30)  100  Т1  

П2 „Вискозитет на течностите при пълнене на 

пластмасови бутилки“  

40% (0,40)  100  Т2  

 Икономически показател 

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

ОБЩО: 100%   

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

финансовата и накрая двете оценки се обединяват. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:  

КО = П1+П2+П3  

Където: КО – комплексна оценка на офертата 
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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 гаранционен срок по следната 

формула: 

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: 

Т2 = (Т съотв. / Т max) х 100 

където: 

T max- най–високият вискозитет на течностите при 

пълнене на пластмасови бутилки измежду всички оферти 
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T съотв – вискозитет на течностите при пълнене на 

пластмасови бутилки, съдържащ се в оценяваната оферта 

«100» е максималният брой точки по показателя 

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: 

Т3= ( Ц min/ Ц съотв ) х 100 

където: 

Цmin - най–ниската предложена цена за изпълнение на 

поръчката 

Цсъотв – предложена цена, съдържащ се в оценяваната 

oферта 

«100» е максималният брой точки по показателя 

 

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 

 

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


