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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ,   ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ 

ТЕЖЕСТ 

 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил на 

лизинг за нуждите на Община Гълъбово”  

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодна 

оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане: „оптимално 

съотношение качество/цена” в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на 

показателите, включващи качествени екологични и/или социални аспекти с предмета 

на обществената поръчка.  

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 

оценяват по следния начин, като класирането на офертите се извършва в зависимост от 

комплексната оценка, която ще бъде формирана на база следните критерии: 

 

Показател 1 (П1) – Предлагана доставна цена /ПДЦ/ - 60 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най – ниска 

доставна цена – 60 точки 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

 

К1 = Пцmin/ПЦ участник * 60 

Където: 

Пцmin – най – ниска предложена доставна цена за изпълнение на поръчката 

ПЦ участник – предложената доставна цена на съответния участник 

 

Показател 2 (П2) – Гаранционен срок  /ГС/ - 20 точки: 

 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най – дълъг 

гаранционен срок  – 20 точки 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К2 = ГС участник/ГС max * 20 

Където: 

ГС участник – предложеният гаранционен срок от съответния участник 

ГС max – най – дългият предложен гаранционен срок 

 

Забележка: Гаранционният срок тече от датата на на приемане на доставката след 

регистрацията в КАТ и подписване на протокол за регистрация. 

Минималният гаранционен срок следва да е не по – малък от 24 месеца. 

 

Показател 3 (П3) – Срок за доставка  /СД/ - 20 точки: 

 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най – кратък  

срок  за доставка – 20 точки 

 

Забележка: Не се допуска срокът за доставка да се предлага в дробни числа 

/предлага се само в цели числа/ 

 

К3 = СД min/СД участник * 20 

Където: 
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СД min – най – краткия предложен срок за доставка 

СД участник – предложения срок за доставка на съответния участник 

 

Общата комплексна оценка /КО/ се формира по следната формула: 

 

КО = П1+П2+П3 

 

Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на 

получените оценки, като на първо място се класира офертата с най – висока комплексна 

оценка /получила най – голям брой точки/. 

 

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: 

 а/. По – ниска предложена цена; 

  б/. По – изгодно предложение по показатели извън посочения по буква „а”, 

сравнени в низходящ ред, съобразно тяхната тежест; 

 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

по описания по – горе ред. 

 

Забележка: При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява 

точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  


