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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет на дейност 

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергийно ефективно 

оборудване - вертикален обработващ център и газокар. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

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. 

Показателите, избрани за оценка на офертите и съответните им относителни 

тегла в комплексната оценка, са както следва: 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР 

 

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) 10 Т ц 

2. Допълнителни технически 

характеристики - П 2 

70 % (0,70) 10 Т д.т. 

 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона 

№ 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е 

дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.  
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

 

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

100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

ниската предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

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

                                             C n  
 “10” - максимални точки по показателя ; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена ; 

 “Cn ”- цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 “0,30” - относително тегло на показателя. 

http://www.eufunds.bg/


                               
 

---------------------------- www.eufunds.bg ----------------------- 
Проект BG16RFOP002-2.002-0499-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи "КОСЕВ" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

3 

Показател 2 – “Допълнителни технически характеристики”, с максимален 

брой точки – 100 и относително тегло - 0,70. 

 

Кандидатите покриващи минималните технически характеристики, съгласно 

Техническите спецификации на настоящата процедура, могат да участват за набиране 

на максимален брой точки за направени предложения с „Допълнителни технически 

характеристики”. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от 

точките, посочени в следната таблица. 

 

 

Параметри Точки 

1. Дължина на Вертикален обработващ център от 4315 мм 

включително 

до 4330 мм 

включително 

50 точки 

2. Ширина на Вертикален обработващ център от 6480 мм 

включително 

до 6500 мм 

включително 

50 точки 

 

Т д.т = сбор на всички точки  
 

П 2 = Т д.т. х 0,70, където 0,70 е относителното тегло 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  
 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетайка. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ГАЗОКАР 

 

 

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) 10 Т ц 

2. Допълнителни технически 

характеристики - П 2 

70 % (0,70) 10 Т д.т. 

 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона 

№ 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е 

дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.  
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

 

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

100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

ниската предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

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

                                             C n  
 “10” - максимални точки по показателя ; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена ; 

 “Cn ”- цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 “0,30” - относително тегло на показателя. 
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Показател 2 – “Допълнителни технически характеристики”, с максимален 

брой точки – 100 и относително тегло - 0,70. 

 

Кандидатите покриващи минималните технически характеристики, съгласно 

Техническите спецификации на настоящата процедура, могат да участват за набиране 

на максимален брой точки за направени предложения с „Допълнителни технически 

характеристики”. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от 

точките, посочени в следната таблица. 

 

Параметри Точки 

1. Дължина без вилиците - 2780 мм 10 точки 

1.1. Дължина без вилиците (в мм) е стойност, различна 

от посочената в т. 1 

0 точки 

2. Радиус на завиване – 2430 мм 20 точки 

2.2. Предложеният радиус на завиване (в мм) е по-

голям или по-малък от посочената стойност в т. 2 

0 точки 

3. Наличие на мека кабина с челно стъкло и парно 10 точки 

4. Наличие на виличен изравнител 10 точки 

5. Наличие на управление на хидравличните функции 

чрез minilevers 

10 точки 

6. Наличие на Система за сигурност блокираща всички 

хидравлични функции при отсъствие на оператора.  

10 точки 

7. Наличие на Система за автоматично хоризонтиране 

на товара на 90º. 

10 точки 

8. Наличие на Активен контрол върху наклона на 

мачтата напред, ограничаващ нейния ход, в зависимост 

от теглото на товара и височината, на която е 

повдигнат. 

10 точки 

9. Наличие на Активен контрол върху скоростта на 

наклон на мачтата назад, намаляващ риска от падане 

на товар върху кабината на оператора. 

10 точки 

 

Т д.т = сбор на всички точки  
 

П 2 = Т д.т. х 0,70, където 0,70 е относителното тегло на показателя 

                         

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

офертата по деветте показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2  
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Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетайка. 
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