
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: 

„Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура” 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

Редовно подадените оферти, отговарящи на изискванията на настоящата 

документация, се оценяват по критерия за оценка „икономически най – изгодна оферта” 

по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, както следва:  

 

1. Основна цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде 

избрана икономически най-изгодната оферта по смисъла на § 1, т. 8 от ЗОП. т.е. 

оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от 

възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на 

обществената поръчка. 

2. Преди разглеждането по същество комисията извършва подробен преглед на 

представените технически оферти (техническото предложение на участника) с оглед 

съответствието с изискванията, посочени в техническата спецификация и други 

изисквания в документацията за участие. 

3. При установяване на несъответствия с изискванията, посочени в техническата 

спецификация и другите изисквания в документацията за участие, комисията 

предлага за отстраняване участника с мотивирано предложение. 

4. До оценка се допускат офертите на всички участници, които не са отстранени от 

участие. 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 

допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна 

оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка (КО) : 

Техническо предложение (П1) - максимална оценка 40 точки; 

Гаранционен срок (П2) -   максимална оценка 10 точки; 

Ценово предложение (П3) – максимална оценка 50 точки 

Първоначално се извършва оценка на техническото предложение по показатели П1 и П2. 

След извършване на тази оценка комисията обявява резултатите съгласно чл. 69а, ал.4 от 

ЗОП и извършва оценка по показател П3, след което формира комплексната оценка (КО). 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата 

(КО) = (П1) + (П2) + (П3) 

(КО) има максимална стойност 100 точки. 

На първо място се класира икономически най-изгодното предложение получило най-

висока комплексна оценка (КО). 
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Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

 

Техническо предложение (П1) 

Максималната стойност на (П1) е 40 точки. 

Таблица 1. Показатели и критерии за оценка на техническото предложение 

№ 

по 

ред 

Показатели и критерии за оценка на техническото предложение Основание 

Брой 

точки 

1 Техническо решение в съответствие с техническите спецификации Предложено 

техническо 

решение 

 

1.1 Техническо решение на многолъчевия ехолот   

 Предложеното техническо решение като обем, съдържание, 

функционално описание и компоненти, съответства на заложените 

минимални технически изисквания.   

Допълнителни технически възможности:  да показва данни за водния 

стълб в реално време. 

 

 

30 

 В предложеното техническо решение е декларирано,  че като обем, 

съдържание, функционално описание и компоненти съответства на 

заложените минимални технически изисквания.  

 5 

1.2 Техническо решение на сензор за отчитане хоризонтални и 

вертикални движения на кораба, и направление на движение на 

кораба и позициониране в реално време. 

  

 Предложеното техническо решение като обем, съдържание, 

функционално описание и компоненти, съответства на заложените  

базови технически изисквания.  

Допълнителни технически възможности: да има възможност за работа 

с базова станция с RTK корекции. 

 10 

 В предложеното техническо решение е декларирано че като обем, 

съдържание, функционално описание и компоненти съответства на 

заложените минимални технически изисквания.  

 5 

 

Оценките по показателя „Техническо предложение“ се определят чрез консенсус от 

членовете на комисията.  

Предложен гаранционен срок (П2)  

Показателят за оценка на предложения гаранционен срок се изчислява по формулата:  

(П2) = (Гп/Гмах) х 10, 

където: 

Гп е гаранционен срок, предложен от съответния участник, съгласно техническото 

предложение. 

 

Гмах е най-висок предложен гаранционен срок от участник, допуснат до класиране;           

Забележака* – Предложения гаранционен срок следва да е не по малко от 18 месеца, 

съгласно минималните изисквания на Възложителя. 

 Максималната стойност на (П2) е 10 точки. 
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Ценово предложение (П2)  

Показателят за оценка на ценовото предложение се изчислява по формулата:  

(П3) = (Цпм/Цп) х 50, 

където: 

Цпм е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране; Цп е 

цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта. 

Максималната стойност на (П2) е 50 точки. 

 

Крайно класиране на участниците 

Комисията класира участниците според дадените оценки, като на първо място 

се класира участника получил най-голям брой точки. 

 

За целите на тази методика всички дробни числа, които ще се получат при прилагане 

на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.   


