
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.ВАРНА 

 ул."София" №28, тел.: ++ 359 52/631-206, факс: ++ 359 52/631-203, e-mail: tddrvarna@gmail.com 

 
          Приложение №10 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ............./..П../........................ 

                         /ОГНЯН ИВАНОВ/ 

                         Директор на ТД”ДР” – Варна 
 
 
 

 

МЕТОДИКА 
 

ЗА ОЦЕНКА ПРИ КРИТЕРИЙ ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 
 

за обществена поръчка с предмет: 
 
"Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, собственост на 

Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна" 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящата методика регламентира вида и броя на показателите, както и относителната 

им тежест, гарантиращи постигане на най-доброто съотношение между „качество - цена” при 

оценяването на предлаганите от участниците оферти. 
 

Оценяването на офертите на участниците по настоящата методика се извършва по 
критерия “Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на посочените в т.ІІ показатели и 
техните коефициенти на тежест.  

Класирането се извършва на база на критерия „Икономически най-изгодна оферта“. За 
икономически най-изгодна оферта се определя офертата, получила най-висока комплексна 
оценка (КО).  

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

икономически най-изгодната оферта по смисъла на ЗОП, т.е. да бъде избран участник, чиято 

оферта отговаря в най-голяма степен на условията на настоящата документация.  
Методиката се прилага за оценяване на оферти на участници, които отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия.  
В случаите, когато участник не е включил предложение по някой от показателите, 

посочени в т. ІІ, той не се допуска до оценяване по методиката и се отстранява от по-нататъшно 
участие.    

Възложителят ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР Варна прилага настоящата методика по отношение 

на всички участници, чиито оферти са допуснати до оценяване, без да я променя.  
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на оценката, определена въз 

основа на показателите за нейното изчисляване, като на първо място се класира офертата 
получила най-висока оценка (най-голям брой точки). 
 

 



ІІ. ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ТЕЖЕСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ИМ: 
 

Критерият за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта”, където 

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: 

 

№ 
Показател Относителна Символично  

по  

(наименование) тежест обозначение 
 

ред  

   
 

1 
Часова ценова ставка без ДДС при извършване на 
техническо обслужване и ремонти - П1 90 % П1 

 

2 

Цена в лв./км. без ДДС за превоз на автомобил с 
повреда до сервизната база на изпълнителя, но не за 
повече от 20 (двадесет) километра разстояние - П2 10 % П2 

 

 

П1 е най-ниската часова ценова ставка при извършване на техническо обслужване и 

ремонти и е с относителна тежест 90 на сто. 

П2 е най-ниска цена в лв./км. за превоз на автомобил с повреда до сервизната база на 

изпълнителя, но не на повече от 20 (двадесет) километра разстояние и е с относителна тежест 10 

на сто. 

Показателят П1 за оценка на часовата ценова ставка е с тегловна тежест 90 и се определя 

по формулата П1 = (Ц мин./Ц) х 90, където Ц мин. е най-ниската предложена цена, а Ц е 

предложената цена от оценявания участник. 

Показателят П2 за цена в лв./км. за превоз на автомобил с повреда до сервизната база на 

изпълнителя, но не на повече от 20 (двадесет) километра разстояние е с тегловна тежест 10 и се 

определя по формулата П2 = (С мин./С) х 10, където С мин. е предложената най-ниска цена, а С е 

предложената цена от оценявания участник. 

Офертите на участниците се оценяват по формулата КО = П1 + П2, където КО е 

комплексната оценка. 

Максималният брой точки за комплексната оценка (КО), които може да получи даден 

участник е 100. 

На първо място се класира участникът, получил най-високата комплексна оценка. 

При равен брой точки се дава предимство на участниците, дали по-добро предложение за 

показателя с по-голяма тежест - П1. 

Ако и по този показател се получи равенство, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
След разглеждането, оценката и класирането на офертите, комисията предоставя 

протокола и цялата документация по поръчката на Възложителя, в който му предлага класиране 
на участниците и обявяването на Изпълнител.  

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 
обществената поръчка. 
 

 


