
Обява за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на НССЗ” 

 

 

Приложение №2. 

 

 

МЕТОДИКА 

за определяне на комплексна оценка на офертите 

към обява за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили 

за нуждите на НССЗ” 
 

 

Оценяването ще се извършва по критерий– оптимално съотношение качество/ цена 

 

Комплексната оценка (К) се определя по точкова система, като тежестта на отделните 

показатели в комплексната оценка на предложението се определя по формулата: 

 

К = 0.60 х К1 + 0.25 х К2 + 0.15 х К3 

 

където: К - комплексна оценка в точки за всеки участник при следните тежестни 

коефициенти по показателите, както следва:  

К1 – показател за ценово предложение – 0,60 

К2 – показател за срок на доставка – 0,25 

К2 – показател за комбиниран разход на гориво (по данни на производител) – 0,15 

 

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира 

офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула. 

Максималният брой точки е 100. 

 

К1- Ценово предложение  
 

К1= Ц min / Ц предл. Х 100;  

мax. стойност на К1 = 100 точки, 

където: 

Ц min  - минимална предложена цена за доставката на 2 (два) броя автомобила 

Ц предл.- ценово предложение на конкретния участник за доставката на 2 (два) броя 

автомобила 

 

 

Срок на доставка (К2)  

  

К2 = С min / С предл. Х 100;  

мax. стойност на К2 = 100 точки, 

където:  

С min -минимален предложен срок за доставка 

С предл.- срок, предложен от конкретния участник за доставка на 2 (два) броя автомобила 

 

Комбиниран разход на гориво (К3) л/ 100 км 

  

К3 = С min / С предл. Х 100;  
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мax. стойност на К3 = 100 точки, 

където:  

С min -минимален предложен комбиниран разход на гориво 

С предл.- комбиниран разход на гориво, предложен от конкретния участник  

 

ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая.  

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще 

бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в 

низходящ ред. 

В случай, че 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 показатели извън предложена цена, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

съответствие с реда посочен по- горе. 
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