
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
 „ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ДОМАШЕН 

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА, ДЕТСКИ ЯСЛИ, 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕНА 

ТРАПЕЗАРИЯ” 

 

 

Основната цел при съставянето на методиката и показателите за оценяване е да 

бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-

голяма степен отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания. 

Показателите за оценка и тяхната тежест в комплексната оценка са както следва: 

предлагана цена – 70 точки; време за реакция (в часове) - 10 точки; време за 

отстраняване на повредата (в часове) – 10 точки; гаранционен период за ремонтираните 

машини и съоръжения при една и съща повреда (в месеци) – 10 точки. 

Комплексната оценка протича на два етапа – финансова и техническа оценка на 

офертите и ще се извърши по следният начин: 

 

КО = П1 + П2 +П3 + П4, където: 

 

  КО – комплексна оценка, чиято максимална стойност е 100 точки; 

  П1 – Показател „предлагана цена”; 

  П2 – Показател „време за реакция”; 

  П3 – Показател „време за отстраняване на повредата”; 

  П4 – Показател „гаранционен период за ремонтираните машини и 

съоръжения при една и съща повреда”. 

 

 Показател П1 съставя финансовата оценка на офертите, като ще бъдат вземани 

предвид общите цени от офертите на кандидатите. Показатели П2, П3 и П4 формират 

техническата оценка на офертите.  

 Забележка: Стойности, като „веднага” и „незабавно”, отнасящи се за 

показателите П2, П3 и П4 ще се считат за некоректни. Участниците да трябва да спазят 

изискването сроковете да се посочват с месеци или часове, в зависимост от това към 

кой показател се отнасят. Минималният праг на сроковете, които участниците да 

предложат е единица мярка (1 час или 1 месец). 

 

 Оценяването и класирането на офертите се извършва в следната 

последователност : 

 

 ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

  Показател „Предлагана цена” (П1) – 70 точки. 

 Същата се оценява по формула, както следва: 

   

   min предлагана цена 

 Kn = х  70 , където 

    предложенана цена 

 

 min предлагана цена – най-ниската цена, предложена за изпълнение на 

 поръчката; 

 предложена цена – конкретната предложена цена от участника за изпълнение на 

 поръчката; 

 Числото 70 е коефициент на тежест. 

 



 ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА  

 Отразява относителната тежест на качеството на техническото предложение за 

изпълнение на дейността. Максималната оценка, която може да получи офертата на 

кандидат е 30 точки, които се разпределят по показатели както следва: 

1. Показател „Време за реакция” (П2) – 10 точки: 

   Вр минимален х 10, където: 

   Вр предлаган   

 Вр минимален  най-краткото предложено време за реакция; 

 Вр предлаган  - конкретното време за реакция предложено от участника, чиято  

 оферта се оценява. 

 Числото 10 е коефициент на тежест. 

 Под „време за реакция” трябва да се разбира времето за което техническото лице 

със съответна квалификация трябва да пристигне в обекта, където се намира 

авариралата техника, считано от получаване на заявка за авариен ремонт. 

 Предлаганият срок по този показател се изразява в часове. 

2. Показател „Време за отстраняване на повредата” (П3) – 10 точки; 

   Воп минимален х 10, където: 

   Воп предлаган   

 Воп минимален   - Най-краткото предложено време за отстраняване на повредата; 

 Воп предлаган  - конкретното време за отстраняване на повредата предложено от 

 участника, чиято оферта се оценява. 

 Числото 10 е коефициент на тежест. 

 Предлаганият срок по този показател се изразява в часове. 

3. Показател „Гаранционен период за ремонтираните машини и съоръжения 

при една и съща повреда” (П4) – 10 точки 

  ГП минимален х 10, където: 

   ГП предлаган   

 ГП минимален   - Най-краткият предложен гаранционен период; 

 ГП предлаган  - конкретният гаранционен период, предложен от участника, чиято 

 оферта се оценява. 

 Числото 10 е коефициент на тежест. 

Предлаганият срок по този показател се изразява в месеци. 

 

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат 

при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след 

десетичната запетая. 

Офертата, получила най-голям брой точки се класира на първо място. 

 


