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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа на 

„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „най-ниска цена“. 

Единичните цени на хранителните продукти се изчисляват на база цените по САПИ ООД, 

коригиран със съответния процент отстъпка или надценка предложен от изпълнителя.  

Процентът за корекция на единичните цени, предложен в ценовото предложение на 

Изпълнителя се запазва за цялото време на действие на договора. 

 Участниците следва да предложат процент отстъпка, респ. надценка върху базовите цени 

(цени от бюлетин на „САПИ“ ООД, валиден към определената крайна дата за получаване на 

офертите). Ценовата оферта, в случая ще съдържа базовата цена +/-процента на надценка/отстъпка. 

Този процент ще се приложи за всички плащания, независимо от промените в базата. 

Пример: 

 

Номенклатура 

Базова цена 

за кг в лева на 

САПИ 

/Ц сапи/ 

Надбавка/ 

отстъпка в % 

Оферирана 

единична 

цена (Ц 

предлагана) 

Количество в 

кг 

Обща 

определяема 

цена в лв. 

1 2 3 4 5 6 

Домати 2.00 5 2.10 2 000 4 200.00 

Краставици 1.00 -2 0.98 2 000 1 960.00 

 

 „Ц САПИ“ съставлява средната цена на хранителен продукт на едро по бюлетина на САПИ, 

валиден към определената крайна дата за подаване на офертите. 

 „Ц предлагана“ съставлява оферираната от съответния участник в  представената от него 

остойностена количествена сметка, единична цена на хранителен продукт с точност до втория знак 

след десетичната запетая. 

 „Обща определяема цена“ посочва се произведението от количество и единична цена без 

ДДС. 

Предложената от участниците цена за всеки отделен хранителен продукт  „Ц предлагана“ се 

формира за единична мерна единица /килограм, литър и брой/ по заложени количества съгласно 

Количествена сметка, неразделна част от документацията за участие.  

Пълният размер на плащането за продукт ще се получи, като единичната цена се умножи по 

съответните количества.  

При констатиране на несъответствия или аритметични грешки между количеството, 

предложените единични и обща цена, същите ще бъдат отстранени и коригирани при спазване на 

следните правила: 

- При условие, че оферираната обща цена не съответства на сбора от произведенията от 

единичните цени и количествата, за вярна се приема единичната цена, като общата съответно се 

коригира. 

- При условие, че посоченото количество или мярка не съответства на изискваното от 

възложителя количество/мярка, за вярно се приема количеството/мярката, посочено от възложителя 

в документацията за участие. 

- При условие, че в таблицата цената на „САПИ” ООД е грешна посочена, за вярна се приема 

действителната цена от бюлетина на „САПИ” ООД. 

Процентът за корекция на единичните цени, предложен в ценовото предложение на 

Изпълнителя се запазва за цялото време на действие на договора. 


