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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ 

 

 

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

с предмет: „Извънгаранционно техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки 

автомобили, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” гр. 

София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година.“ се 

оценяват по критерий „най-ниска цена. 

Класирането на допуснатите участници се извършва на база получена комплексна оценка 

- КО, като сума от индивидуалните оценки на предварително определените показатели. 

 

КО = П1 + П2 

 

Показателите за оценка на офертите са както следва: 

 

№ Показател (наименование) Относи

телна 

тежест 

Символно 

обозначение 

1 Цена за техническо обслужване и ремонт за 1 (един) 

сервизен час в лева без вкл. ДДС 

80 % П1 

2 Цена за транспортиране на авариралото МПС в лева за 

километър без вкл. ДДС (заплаща се само курса с 

повредения автомобил). 

20 % П2 

 

П1 е цената за техническо обслужване и ремонт за 1 сервизен час в лева без вкл. ДДС и е с 

относителна тежест 80%. 

П2 е цената в лв./км. за превоз на автомобил с повреда до сервизната база на изпълнителя, 

и е с относителна тежест 20%. 

Показателят П1 се определя по формулата П1 = (Цмин./Ц) х 80, където Цмин. е най-ниската 

предложена цена, а Ц е предложената цена от оценявания участник. 

    Ако участник предложи цена 0,00 лева, за целите на изчисленията предложението се 

приравнява на 0,01 и се прилага за минимална предложена цена Цмин. 
 

Показателят П2 се определя по формулата П2 = (Смин./С) х 20, където Смин. е предложената 

най-ниска цена, а С е предложената цена от оценявания участник. 

    Ако участник предложи цена 0,00 лева, за целите на изчисленията предложението се 

приравнява на 0,01 и се прилага за минимална предложена цена Смин . 

 

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. 

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

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се дава предимство на 

участниците, дали по-добро предложение за показателя с най-голяма тежест - П1. 

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на 

обществената поръчка. 

В случаите, когато участник не е включил предложение по някой от показателите, той не 

се допуска до оценяване по методиката и се отстранява от участие. 

 

 

 

 

 


