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"Дием 2" ЕООД 

 МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ 

в процедура „Избор с публична покана“  по  реда  по чл.51 от ЗУСЕСИФ 

С  предмет:   “Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация  на следните 

ДМА“: 

Обособена позиция 1 - Робот за автоматично кроене - 1 брой 

Обособена позиция 2 - Сублимационен принтер "Първи вид"- 3 броя; Сублимационен принтер 

"Втори вид"- 2 броя 

Обособена позиция 3 - Термосферна преса - 1 брой; Термосферен каландър - 1 брой 

Обособена позиция 4  - 1-иглова електронна машина за зиг-заг бод - 1 брой; 1-иглова високо-

технологична права машина за прав двулицев шев - 4 броя; Eлектронна копчешиеща машина - 1 

брой; Високо скоростна двойно покривна машина с цилиндрично рамо - 2 броя; Петконечна 

ръкавна покривна машина с ляв нож - 1 брой; Четирииглов флатлог с полусуха глава - 2 броя; 4- 

конечен оверлог- 4 броя 

1. Предварително проучване на предложенията 

При предварителното проучване се проверява наличието на всички 
необходими документи за участие в процедурата съгласно публичната покана, 
както и всички документи представени съгласно условията за допустимост. 

Участник, който не отговаря на условията за допустимост се 
отстранява от процедурата и подадената от него оферта не се оценява. 

2. Критерий за оценка на офертите - Оптимално съотношение качество-

цена 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Бенефициента 
(Възложителя) условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат 
оценявани по критерия „Оптимално съотношение качество-цена” при 
описаните по-долу показатели за определяне на комплексната оценка: 

3. Показатели за оценяване и относителна им тежест са следните: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 100 Т ц 

2. Срок на доставка – П 2 50 % (0,50) 100 Т с. д. 

3.Гаранционен срок – П 3 20 % (0,20) 100 Т г.с. 
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4. Методика за определяне на комплексната оценка по всеки показател: 

 
4.1 Показател П1 - Предложена цена -  комисията разглежда ценовите 
предложения на участниците, предложените единични цени и обща стойност по 
видове дейности и предложената обща стойност.  
 
     Показател П1 е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 

комплексната оценка - 0,30 (30%).  

     Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула:  

                             С min  

Т ц = 100 х -------------------------- , където :  

 

                               Cn  

• "100" е максималните точки по показателя ;  

• "Cmin" е най-ниската предложена цена ;  

• "Cn "е цената на n-я участник.  

 Тц – точки по показател 1 

 

4.2 Показател П  2 – Срок на доставка  този покзател има максимален брой 
точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка - 0,50 (50%). 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

предложен срок по следната формула:  

 

                             Тс.д. min  

 

Тс.д. = 100 х --------------------------- , където :  

 

                               Тс.д. n  

• "100" е максималните точки по показателя ;  

• "Тс.д. min" е най-краткия предложен срок ;  

• "Тс.д. n "е срокът на n-я участник.  
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 Тс.д.  точки показател 2 

 

Предложеният срок на доставка трябва да е в календарни дни  и не може да е по 

кратък от пет календарни дни. 

 

4.3 Показател П 3 – Гарнционен срок   този покзател има максимален брой 
точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка - 0,20 (20%). 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг срок. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългият 

предложен срок по следната формула:  

 

                             Т г.с. n 

 

Тг.с. = 100 х --------------------------- , където :  

 

                               Т г.с. маx  

 

• "100" е максималните точки по показателя ;  

• "Т г.с.  max" е най-дългият предложен срок ;  

• "Т г.с. n "е срокът на n-я участник.  

 Т г.с. -   точки показател 3 

 

 Предложеният гаранционен срок трябва да е в месеци и не може да надвишава 
60 месеца.  

 
 

        

  5. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА : 

 

     Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от 

оценките на офертата по трита  показателя, изчислени по формулата:  

 

 

                                                    КО = П 1*0,3 + П 2*0,5+ П 3*0,2 
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    Всички получени суми се закръгляват до втория знак след десетичната 

запетая, на всеки един етап от изчисленията.  

 

    Максималната комплексна оценка (КО) е 100 точки.  

 

     Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира кандидатът, получил най-

висока комплексна оценка на офертата.  
 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

Крайното класиране на кандидатите се извършва по броя на точките,  

получени от всеки кандидат. 

На първо място се класира кандидатът с най-висок брой точки. 

 Ако избраният кандидат не сключи договор с Възложителя в 

законоустановения срок, покана за сключване на договор получава вторият в 

класирането. 

 

 

 
 


