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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

за 

„Доставка на 2 (два) броя сървъри за надграждане и резервиране на 

съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР“ 

 

Оценката на офертите се извършва съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП въз основа на  

икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена“. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и 

бъдат допуснати до разглеждане, се оценяват и класират на база получена от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, които участник може да 

получи е 100 точки.   

Критериите за възлагане, по които ще се определи икономически най-изгодната 

оферта е оптимално съотношение качество – цена. Показателите и относителната тежест 

на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:  

  

Показател  Максимално 

възможен брой 

точки  

 Относителна тежест в 

комплексната оценка  

СД – Срок на доставка 100  60%  

Ц – Цена  100  40%  

 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е:  

 

КО (Комплексна оценка) = СД х 60% + Ц х 40% , където    

 

I. Срок на доставка (СД) – Участникът предложил най-кратък срок за доставка в 

дни за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 

точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка 60%. Оценките на участниците по 

показателя се изчисляват по формулата: 

 

СД =
СД𝑚𝑖𝑛
СД𝑖

∗ 100 
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Където  

СДi е срока за доставка в дни, предложен от съответния участник; 

СДmin e минималния предложен срок за доставка в дни, измежду всички 

участници; 

  

II. Предлагана цена (Ц) - Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на 

поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки, с тегловен 

коефициент в комплексната оценка 40%. Оценките на участниците по показателя се 

изчисляват по формулата:   

Ц =
Ц𝑚𝑖𝑛
Ц𝑖

∗ 100 

където:  

Цmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници;  

Цi е предлагана цена в лева без ДДС от съответния участник.  

  

Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява 

финансовите предложения, за да установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка.   

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата.  

 

 


