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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ С ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

 

„ПОВИШАВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ ЧРЕЗ 

ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ МПС ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

 

Обособена позиция 2 – Доставка на 2 (два) брой автомобила с повишена проходимост. 

 

 

1. Оценяването и класирането на икономически най-изгодната оферта се определя  на 

основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критерий за възлагане оптимално съотношение 

качество/цена.  

2. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на 

предлаганите от участника условия /цени/ да изпълни обществената поръчка. Комплексната 

оценка се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

3. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са  равни за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 

цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с П2 и се избира офертата с по-

благоприятна стойност по този показател. При условие, че и оценките по показател П2 са 

еднакви, се сравняват оценките по показател П3 и се избира офертата с по-благоприятна 

стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, 

когато тази оферта не може да се определи по описания по-горе ред, като участниците се 

уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий и могат да 

изпратят упълномощени представители. 

 

4. Показатели за оценка: 

 

Таблица 1 

Показател - П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П 1 50% (0,50) 100 Т ц 

2. Срок на доставка – П 2 30% (0,30) 100 Тс 

3. Допълнително оборудване – П 3 20 % (0,20) 100 Т о 

 

Показател № 1: „Предложена цена” (Тц) – с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка 0,50.  
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Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложена най-ниска обща 

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

предложена цена по следната формула: 

                                

     Ц min 

        Т ц  = 100  х  ----------,   

                                   Ц n 

където: 

“100” – максималните точки по показателя (Т ц); 

Ц min – е най-ниската предложена цена от участник;  

Ц n – цената, предложена от конкретния участник; 

 

Точките по първия показател на всеки от участниците в процедурата  се получават по 

следната формула: 

П 1 = Т ц  х Q1, където: 

Q1 = 0,50 е относителната тежест на показателя. 

 

 

Показател № 2: „Срок на доставка” (Тс) – с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка 0,30.  

 

Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложен най-кратък срок на 

доставка. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткият 

срок на доставка по следната формула: 

 

                                  С min 

        Т с  = 100  х  ----------,   

                                   С n 

където: 

“100” – максималните точки по показателя (Т с); 

С min – е най-краткият срок на доставка, предложен цена от участник;  

С n – срок на доставка, предложен от конкретния участник; 

 

Точките по вторият показател на всеки от участниците в процедурата  се получават по 

следната формула: 
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П 2 = Т с  х Q2, където: 

Q2 = 0,30 е относителната тежест на показателя. 

 

NB: Не се оценяват предложения със срок на доставка над 120 (сто и двадесет) дни  

 

 

Показател № 3: „Допълнително оборудване” (То) – с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка 0,20.  

За всеки допълнително предложен елемент и/или функция от посочените по-долу, 

съответната оферта получава допълнително съответния брой точки, посочени в списъка. 

Оферта, в която не се предлага нито един допълнителен елемент или функция от приложения 

списък получава 0 (нула) точки по този показател. 

 

 

1. 7-степенна автоматична скоростна кутия – 20 точки; 

2. Електронна блокировка на диференциала – 20 точки; 

3. Система за разпознаване на умората – 20 точки; 

4. Темпомат със скоростоограничител – 20 точки;  

5. Система за наблюдение на зоната пред автомобила с функция за аварийно спиране в 

градски условия – 10 точки  

6. Мултифункционален кожен волан – 10 точки. 

 

То = Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5 + Т6  

където, Т1 до Т6  е броя на съответните допълнителни точки, за предложените от 

съответният участник допълнителни елементи и/или функции от посочените. 

Когато участник не е предложил съответен допълнителен елемент или  система, във 

формулата за съответния елемент се записва 0 (нула). Например, не са предложени елемент 

3и елемент 4, формулата добива вида То = 20 + 20 + 0 + 0 + 10 + 10 = 60 точки. 

 

Точките по третия показател на всеки от участниците в процедурата  се получават по 

следната формула: 

П 3 = Т о  х Q3, където: 

Q3 = 0,20 е относителната тежест на показателя. 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: КО = П 1 + П 2  + П 3  

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната 

оценка. 

 

Резултатите от всички изчисления се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 

 


