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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ред Стиил  ЕООД и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган 
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МЕТОДИКА 
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по процедура „открит избор” за определяне на изпълнител с обект: 
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи 

 по проект „Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността 
на „Ред Стиил ЕООД” по обособени позиции както следва: 

 Обособена позиция 1- Машина за лазерно рязане с фиброоптичен лазер,Абкант преса; 
Обособена позиция 2 - Специализиран софтуер за конструиране на машиностроителни 

изделия (CAD система)” 
 
 В провежданата процедура открит избор за определяне на изпълнител по ПМС № 
55/2007г. критерия за оценка на офертите e “Икономически най-изгодна оферта”, където 
класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 
оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по 
предварително определените показатели.  

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  

КО=П1+П2 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
Оценяването и класирането е поотделно за всяка обособена позиция. 
 
Относителна тежест на показателите за определяне на комплексна оценка на офертата : 

 

Показатели - П 
 

Относително 
тегло 

 

Максимално 
възможен брой 

точки 

Символно 
обозначение
 

1. Предложена цена– П1 70% (0,70) 100 ТЦ

2. Условия на гаранционен 
срок и сервиз – П2 30% (0,30) 100 ТС

 
• За първи показател – П1 –„Предложена цена” с максимален брой точки 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,70 
Максималният брой точки (100 т.) получава офертата с най-ниска цена. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула:  
 
                                             Ц min 
            Тц  = 100   х    ––––––––––––,  където : 
                                             Ц n  

 “100” е максималните точки по показателя ; 
 “Ц min” е най-ниската предложена цена ; 
 “Ц n ”е цената на n-я участник. 
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Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната 

формула: 
 

П 1 =  Тц   х   0,70, където: 
 “0,70” е относителното тегло на показателя. 

 
Забележка: закръглянето е до втори знак след десетичната запетая 
 

• За втори показател – П2 – „Условия на гаранционен срок и сервиз” с 
максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 
0,30 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 
условия по отношение на гаранционния срок и сервиз. Точките по показателя за 
всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица 1. 

Таблица 1 
За изчисление на точки по показател  “Условия на гаранционен  

срок и сервиз” - Тсс 
Условия на гаранционен срок и 

сервиз 
Параметри Точки 

до 12 часа включително 20 
повече oт 12 до 20 часа 
включително 

10 
1 

 
Време за реакция 
 

повече от 20 часа до 24 
часа  

5 

до 24 часа включително 40 
повече oт 24 до 48 часа 
включително 

20 
2 

 
Време за отстраняване на 
повредата  

повече от 48 часа до 72 
часа  

10 

Над 24 месеца 40 
повече oт 18 до 24 
месеца включително 

20 
3 

 
Гаранционен срок 
 

От 12 месеца до 18 
месеца включително 

10 

Максимално възможни точки по показател   
“Условия на гаранционен срок и сервиз” – Тсс 

 
100 точки 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 
П 2 =  Тсс   х   0,30, където: 
“0,30” е относителното тегло на показателя. 
Забележка: закръглянето е до втори знак след десетичната запетая 

 


