
Приложение № 9 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира въз основа на 

„икономически най-изгодната оферта“, определена по критерия - „оптимално 

съотношение качество/цена“, при съобразяване с посочената по-долу формула за 

оценка. 

ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 

 

А) Показател ФО1 – Такса обслужване в общ размер, с коефициент на тежест в 

общата оценка 50 %. 

 

Забележка: Участникът следва да предложи такса обслужване в общ размер, в лева 

формирана от такса за осигуряване на един самолетен билет за пътуване до всяка 

дестинация независимо от вида на билета и/или авиокомпанията съответно и такса  

„обслужване”  за  хотелско  настаняване – за една нощувка. Размерът на таксата 

трябва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число и за 

издаването и доставката на хартиен билет, при необходимост. Размерът на такса 

обслужване на самолетен билет трябва да бъде еднакъв за издаването на какъвто и 

да било самолетен билет и не може да бъде увеличаван в хода на изпълнението на 

рамковото споразумение. 

Таксата за обслужване за всички дестинации е една и съща, независимо дали полетът е 

директен или недиректен и независимо от броя на прекачванията за съответната 

дестинация при недиректни полети. 

Изчислява се по следната формула:  

               Т мин 

ФО1 = --------------- х 100,  където: 

    Т оферта  

 

Тмин – най-ниската стойност на такса обслужване. 

Тоферта – стойност на такса обслужване на съответния участник. 

 

Забележка: Крайният резултат от оценката се закръглява до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

Б) Показател ФО2 - Максимален размер на глоба при смяна на дата на пътуване, 

име на пътник или отказ от пътуване с коефициент на тежест в общата оценка 20 %. 

   
Изчислява се по формулата:  

 

               Г мин 

ФО2 = --------------- х 100,  където: 

    Г оферта  



   

Гмин – най-нисък максимален размер на глоба при смяна на дата на пътуване, 

име на пътник или отказ от пътуване. 

Гоферта – максимален размер на глоба при смяна на дата на пътуване, име на 

пътник или отказ от пътуване на съответния участник. 

       
Забележка: При предложение глоба при смяна на дата на пътуване и отказ от 

пътуване "0 лева", за целите на оценката изчисленията се извършват със стойност 

0.001. Единствено крайният резултат от оценката се закръглява до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

   

В) Показател ФО3 - Сума от стойностите на закупените билети в лева, над която 

се предоставя бонусен самолетен билет – икономична класа за европейска дестинация, 

с коефициент на тежест в общата оценка 20 %. 

Изчислява се по следната формула:  

 

               С мин 

ФО3 = --------------- х 100,  където: 

    С оферта  

   

Смин – най-ниска предлагана сума от стойностите на закупените билети в лева, 

над която се предоставя бонусен самолетен билет  

Соферта – сума от стойностите на закупените билети в лева, предлагана от 

съответния участник. 

 

Всеки път, когато сумата от стойностите на закупените самолетни билети, над 

която се предоставя бонусен самолетен билет, надхвърли посочената от участника 

сума, съгласно направеното от него предложение в офертата, следващият заявен 

самолетен билет – икономическа класа за европейска дестинация, ще бъде бонусен. 

След това стойностите на самолетните билети отново започват да се сумират, докато 

достигнат посочената сума. Ако следващият заявен самолетен билет, след като е 

надхвърлена посочената от участника сума, не е за европейска дестинация, бонусът се 

прехвърля за първия следващ полет, който е за европейска дестинация. 

Забележка: Под стойност на самолетен билет следва да се разбира крайната 

цена на билета, с включени всички дължими летищни такси, данъци, такси за 

сигурност и други такси и разходи съгласно националното законодателство и/или 

законодателство на страната по местодестинация на пътуването. 

При бонусния самолетен билет съгласно направеното в офертата ценово 

предложение на изпълнителя, освен тарифата на авиокомпанията, летищните такси, 

такси за сигурност и други такси, установени от местното законодателство, ще 

бъдат за сметка на изпълнителя.  

 

Г) Показател ФО4 – Сума от стойностите на реализираните нощувки в чужбина 

(без начислена градска такса), над която се предоставя бонус-нощувка в чужбина в 



хотел категория 3 или 4 звезди (без начислена градска такса), с коефициент на тежест в 

общата оценка 10 %. 

Изчислява се по следната формула:  

          

 

      Р мин 

ФО4 = --------------- х 100,  където: 

    Р оферта  

   

Рмин – най-ниска предлагана сума от стойностите на реализираните нощувки в 

лева, над която се предоставя бонус-нощувка 

Роферта – сума от стойностите на реализираните нощувки в лева, предлагана от 

съответния участник. 

При всяко достигане на сумата от стойностите на реализираните нощувки в 

чужбина в лева, над която се предоставя бонус-нощувка в чужбина, съгласно 

направеното предложение в офертата, следващата заявена нощувка за хотел категория 

три или четири звезди се предоставя, като бонус. С изключение на дължимата градска 

такса, възложителят не дължи данъци, такси или други разходи за тази нощувка. 

Забележка: Под стойност на реализирани нощувки следва да се разбира 

крайната цена на нощувката в лева, без да е начислена градска такса, но с включени 

всички други данъци и разходи, съгласно националното законодателство и/или 

законодателство на страната, в която нощувката е реализирана. Стойността на 

бонус – нощувката в чужбина съгласно направеното в офертата ценово предложение 

на изпълнителя, ще бъде за сметка на изпълнителя. 

 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

 

Комплексната оценка /КО / се изчислява по формулата: 

 

КО = 50% * ФО1 + 20% * ФО2 + 20% * ФО3 + 10% * ФО4 
 

При еднаква комплексна оценка от двама или повече участници, комисията 

провежда жребий за определяне на Изпълнител между участниците с еднакви оценки. 


